
Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά 

που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων 

τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην συσκευασία τους.

Γλυκές Ζύμες

Αλεύρι σίτου, βούτυρο 24% (περιέχει γάλα), νερό, ζάχαρη, μαγιά,αυγά, γλουτένη σίτου, αλάτι, αδρανοποιημένη μαγιά, αλεύρι βύνης σιταριού, 

βελτιωτικό αλεύρου (Ε300), ένζυμα (αμυλάσες,ξυλανάσες).
Κρουασάν Βουτύρου (57 γρ.)

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Μπορεί να περιέχει ίχνη από φιστίκια και άλλους ξηρούς καρπούς.

Ρολό κανέλας

Αλεύρι σίτου, βούτυρο 21% (περιέχει γάλα), νερό, σοκολάτα 10% (ζάχαρη, μάζα κακάου, βούτυρο κακάο, γαλακτωματοποιητής [λεκιθίνη ηλίανθου], 

γεύση φυσικής βανίλιας), ζάχαρη, μαγιά, αυγά, γλουτένη σίτου, αλάτι, αλεύρι βύνης σιταριού, αδρανοποιημένη μαγιά, βελτιωτικό αλεύρου (E300), 

ένζυμα (α- αμυλάσες, κυτταρινάσες, ημικυτταρινάσες, τρανσγλουταμινάσες, ξυλανάσες)

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Μπορεί να περιέχει ίχνη από φιστίκια και άλλους ξηρούς καρπούς.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           

Κρουασάν Σοκολάτας (67 γρ.)

Αλεύρι σίτου, Πλήρες Γάλα, Ζάχαρη, Καστανή ζάχαρη, Βούτυρο, Μαργαρίνη (φυτικό λιπαρά: φοινικέλαιο, νερό,γαλακτωματοποιητής: μονο- και 

διγλυκερίδια λιπαρών οξέων (Ε 471).Φυτικά έλαια: Φοινικέλαιο, Ρυθμιστής οξύτητας: Κιτρικό οξύ (E 330)). Ολόκληρο αυγό,Νερό, Φυτικά λιπαρά: 

φοινικέλαιο, Ζύμη, Κανέλα (1%), Ιωδιωμένο άλας. Άμυλο σίτου, γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων (Ε 471), ανθρακικό 

ασβέστιο (Ε 170), λεκιθίνη σόγιας (Ε 322), άλας, άλλα αρώματα.

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα. Πιθανό να περιέχει ίχνη σουσαμιού και ξηρών καρπών.

Κρουασάν Βουτύρου (70 γρ.)

Aλεύρι σίτου, βούτυρο 24%(περιέχει γάλα), νερό, ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο 5,5%,μαγιά, γλουτένη σίτου, πλήρες γάλα σε σκόνη, ζάχαρη, αλάτι, 

αυγά,προζύμι σίτου (νερό, αλεύρι σίτου ζύμωσης), βελτιωτικό αλεύρου:E300, χρωστική ουσία: καροτενοειδή φυσικής προέλευσης, ένζυμο. 

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Πιθανό να περιέχει ίχνη από σόγια και ξηρούς καρπούς με κέλυφος.

Αλεύρι σίτου, βούτυρο Βρετάνης 21%, νερό, σοκολάτα 12% (ζάχαρη, κακαόμαζα, βούτυρο κακάο, γαλακτωματοποιητής: Ε322 (σόγια)), ζάχαρη από 

ζαχαροκάλαμο 4%, μαγιά, γλουτένη σίτου, αυγά, αλάτι, πλήρες γάλα σε σκόνη, ζάχαρη, προζύμι σίτου (νερό, ζυμωμένο αλεύρι σίτου), βελτιωτικό 

αλεύρου: Ε300, χρωστική: καροτενοειδή φυσικής προέλευσης, ένζυμο.
Κρουασάν Σοκολάτας (75 γρ.)

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Πιθανό να περιέχει ίχνη από ξηρούς καρπούς με κέλυφος

Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων

(Χειμώνας 2021)



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά 

που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων 

τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην συσκευασία τους.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων

(Χειμώνας 2021)

Aλμυρές σφολιάτες 

Ζύμη 70%: Αλεύρι σίτου, φυτική μαργαρίνη [μη υδρογονωμένα φυτικά έλαια (βαμβακέλαιο, ηλιέλαιο, αραβοσιτέλαιο) και μη υδρογονωμένα φυτικά λίπη 

(φοινικέλαιο, φοινικοπυρηνέλαιο), νερό, γαλακτωματοποιητές (μονο- και διγλυκερίδια του λιπαρών οξέων), αλάτι, ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), 

χρωστικές ουσίες (β-καροτένιο), αρωματική ύλη], νερό, βούτυρο, ζάχαρη, βελτιωτικό αλεύρου [δεξτρόζη, αντισυσωματικός παράγοντας (ανθρακικό 

ασβέστιο), γαλακτωματοποιητής (εστέρες του διακετυλοτρυγικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων), ρυθμιστής οξύτητας (φωσφορικό 

ασβέστιο), σιτάλευρο, φυτικά λιπαρά, βελτιωτικό αλεύρου (ασκορβικό οξύ)], μπεικιν παουντερ [δισόξινο πυροσφορικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, 

άμυλο σίτου, ανθρακικό ασβέστιο], αλάτι, μαγιά αρτοποιίας. Επίπαση ζύμης 3%: Καλαμπόκι τρίμμα.

Γέμιση 27%: Νερό, ημίσκληρο τυρί (gouda) 21%, γραβιέρα Κρήτης 13%, μπεσαμέλ σκόνη [τροποποιημένο άμυλο πατάτας, ορός γάλακτος, γάλα 

άπαχο, άμυλο αραβοσίτου, αλάτι, σταθεροποιητές (καρβοξυ-μεθυλική κυτταρίνη, κόμμι ξανθάνης), φυτικές ίνες (σίτου και ακακίας), αντισυσσωματικό 

μέσο (ανθρακικό ασβέστιο), αρωματικές ύλες, χρωστική (καροτένιο, ριβοφλαβίνη)], σκληρό τυρί 6%, γάλα σε σκόνη, ασπράδι αυγού παστεριωμένο, 

μείγμα φυτικών ελαίων (αραβοσιτέλαιο, πυρηνέλαιο και παρθένο ελαιόλαδο, ηλιέλαιο), αλάτι.

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Το προϊόν μπορεί να περιέχει ίχνη από: ξηρούς καρπούς με κέλυφος, φιστίκι αράπικο 

(αραχίδες), μουστάρδα, προϊόντα σόγιας.

Κουλούρι με Γραβιέρα Κρήτης

Kρουασίνι Σοκολάτας

Aλεύρι ΣΙΤΟΥ, κρέμα 20% [νερό, ζάχαρη, τροποποιημένο άμυλο, σκόνη ορού ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κρέμας ΓΑΛΑΚΤΟΣ, αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ σε 

σκόνη, πρωτεΐνες ΓΑΛΑΚΤΟΣ, απράδι ΑΥΓΟΥ σε σκόνη, πυκνωτικό (E401),αρώματα, χρώμα (β-καροτένιο)], νερό, κομμάτια σοκολάτας 14%[ζάχαρη, 

κακαόμαζα, βούτυρο κακάου, γαλακτωματοποιητής (ηλιέλαιο λεκιθίνη), φυσικό άρωμα βανίλιας], βούτυρο (ΓΑΛΑ) 11,5%, ζάχαρη, μαγιά, ΑΥΓΑ, 

γλουτένη ΣΙΤΟΥ, αλάτι, μαγιά, βύνη σίτου, βελτιωτικό αλεύρου E300), ένζυμα (αμυλάσες, ξυλανάσες).

Για τα αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά σε ΕΝΤΟΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.Μπορεί να περιέχει ίχνη ξηρών καρπών.

Ρολό αλμυρής καραμέλας

Ενισχυμένο αλεύρι σίτου (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ανθρακικό ασβέστιο, σίδηρος, νιασίνη, θειαμίνη), γλάσο αλμυρής καραμέλας (13%) (ζαχαρούχο 

Για τα αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά σε ΕΝΤΟΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Μπορεί να περιέχει ίχνη σόγιας, φουντουκιών, αμυγδάλων και καρυδιών



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά 

που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων 

τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην συσκευασία τους.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων

(Χειμώνας 2021)

ΖΥΜΗ (60%): Αλεύρι σίτου, αλεύρι πιτυρούχο ολικής άλεσης, νερό, υδρογονωμένα φυτικά λιπαρά, ζάχαρη, αλάτι, γάλα αγελάδος πλήρες φρέσκο, 

βύνη, μπέικεν πάουντερ, μαγιά, αυγό πλήρες , παπαρουνόσπορος.

ΓΕΜΙΣΗ (40%): τυρί φέτα από αιγοπρόβειο γάλα (60%), τομάτα (40%), ρίγανη. 
Μεσογεικακή πίτα ολικής άλεσης 

με φέτα & τομάτα

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Πιθανά να περιέχει ίχνη από σόγια, σέλινο,μουστάρδα και σησαμιού.

Aλεύρι σίτου, λευκό τυρί αγελαδινό 10,5%,νερό,μαργαρίνη(φυτικά έλαια μερικώς υδρογονωμένα [βαμβακέλαιο ή και ηλιέλαιο], φυτικά λίπη μερικώς 

υδρογονωμένα [φοινικέλαιο], νερό, γαλακτωματοποιητής: μόνο και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων, αλάτι, συντηρητικό: σορβικό κάλιο, μέσο οξίνισης: 

κιτρικό οξύ, αρωματικές ύλες, χρωστική ουσία: β-καροτένιο),αυγό, μαγειρικό λίπος (μερικώς υδρογονωμένα φυτικά έλαια [βαμβακέλαιο ή και 

ηλιέλαιο]και λίπη [φοινικέλαιο, φοινικοπυρηνέλαιο], αρωματική ύλη, χρωστική ουσία: β-καροτένιο),μυζήθρα 2.8%,τροποποιημένο άμυλο, γάλα, 

συμπυκνωμένο βούτυρο γάλακτος, μαγιά, ανθότυρο 1%,αλάτι,διογκωτικό αρτοποιίας (δισόξινο πυροφοσφωρικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο 

αλεύρι σίτου)),βελτιωτικά αρτοποιίας [(γλουτένη σίτου, γαλακτωματοποιητής: διακετυλοτρυγικοί εστέρες των μόνο- και δι-γλυκεριδίων λιπαρών 

οξέων,πηκτωματογόνο: κόμμι γκουάρ, ανενεργός μαγιά, παράγοντας επεξεργασίας αλεύρου: ασκορβικό οξύ),(αλεύρι σίτου, ενεργοποιημένη γλουτένη 

σίτου, βυνοποιημένο αλεύρι σίτου, παράγοντας επεξεργασίας αλεύρου: ασκορβικό οξύ], ασπράδι αυγού, ζάχαρη, σιμιγδάλι σίτου, τροποποιημένο 

άμυλο πατάτας, πρόσθετα: άλας με νάτριο της καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης, καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, αλβουμίνη, ρύζι, ανενεργός μαγιά

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα. Το προϊόν μπορεί να περιέχει ίχνη από αραχίδες, σόγια, ξηρούς καρπούς, σέλινο, 

μουστάρδα, σουσάμι, λούπινο.

Νερό, αλεύρι σίτου, μαργαρίνη (φυτικά έλαια & λίπη μη υδρογονωμένα( φοίνικα,ηλίανθου), νερό, αλάτι, γαλακτωματοποιητής (Ε471), ρυθμιστής 

οξύτητας (E330),φυσικά αρώματα)), τυρί έμενταλ 10,5%, αυγά, τροποποιημένο άμυλο, λακτόζη και πρωτεϊνες γάλακτος, ορός γάλακτος σε σκόνη 

(γάλα), αποβουτυρωμένο γάλα σκόνη, λίπος φοίνικα μη υδρογονωμένο, αλάτι, μαλτοδεξτρίνη, τυρί ροκφόρ 0,2%,σιρόπι γλυκόζης, αρώματα, πηκτικά 

μέσα (E401, E450, E415, E404, E341, E339),πλήρες γάλα σε σκόνη, πρωτεϊνες γάλακτος, ζάχαρη, σταθεροποιητής (E451). Τυρόπιτα Έμενταλ

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Πιθανό να περιέχει ίχνη σόγιας και ξηρών καρπών με κέλυφος.

Χειροποίητη Κουρού Τυρί



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά 

που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων 

τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην συσκευασία τους.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων

(Χειμώνας 2021)

Παραδοσιακή Τυρόπιτα

Ζύμη 70 % : αλεύρι ΣΙΤΟΥ, φυτική μαργαρίνη [φυτικά έλαια (ηλιέλαιο, φοινικέλαιο, βαμβακέλαιο, φοινικοπυρηνέλαιο), νερό, γαλακτωματοποιητές: μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, αλάτι, μέσο oξίνισης: κιτρικό οξύ, συντηρητικό: σορβικό κάλιο, φυσική αρωματική ύλη, χρωστική: β-καροτένιο], νερό, 

ΒΟΥΤΥΡΟ αγελάδος (λίπος ΓΑΛΑΚΤΟΣ 82%, χρωστική ουσία:β-καροτένιο, αλάτι, ζάχαρη. Γέμιση 30%: ΤΥΡΙ φέτα(14%), νερό, ΑΥΓΟ νωπό 

παστεριωμένο από κότες ελευθέρας βοσκής , σιμιγδάλι ΣΙΤΟΥ, αλάτι, πιπέρι μαύρο.

Μπισκότα τύπου digestive (38,5%) [αλεύρι ΣΙΤΟΥ, φυτικό έλαιο (φοινικέλαιο), ζάχαρη, άλευρο σίτου ολικής άλεσης, σιρόπι γλυκόζης, παράγοντες 

αύξησης (όξινο ανθρακικό νάτριο, τρυγικό μονοκάλιο, μηλικό οξύ), άλας, γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ) (6,3%), ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ,  

αλεύρι ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ], νερό, ζάχαρη, βούτυρο από ΦΙΣΤΙΚΙΑ (6,3%), ΒΟΥΤΥΡΟ, μαργαρίνη [φοινικέλαιο, ηλιέλαιο, μερικώς υδρογονωμένο ηλιέλαιο, 

νερό, γαλακτωματοποιητές (μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων, λιπαρά οξέα,πολυγλυκερόλη, πολυβινυλεστέρα, λεκιθίνη ηλιελαίου), άλας, 

συντηρητικό (σορβικό κάλιο), όξινο παράγοντα (κιτρικό οξύ), γεύση, χρώμα (βητακαροτένιο)], σκόνη κακάου, σκόνη πλήρους γάλακτος, σοκολάτα 

γάλακτος (1,8%)[ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη πλήρους γάλακτος, μάζα κακάο, γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη ΣΟΓΙΑ), γεύση φυσικής βανίλιας], 

ηλιέλαιο.

Brownie Σοκολάτας με Καραμέλα

Kαστανή ζάχαρη, ΑΥΓΑ, ΒΟΥΤΥΡΟ (ΓΑΛΑ), Μαργαρίνη [έλαιο ΣΟΓΙΑΣ, φοινικέλαιο, νερό, αλάτι, γαλακτωματοποιητής: E471, άπαχο ΓΑΛΑ σε σκόνη, 

γαλακτωματοποιητής: E322 (ηλιέλαιο), φυσική γεύση, παλμιτική βιταμίνη Α, χρώμα: E160a] αλεύρι ΣΙΤΟΥ, Κρέμα (ΓΑΛΑ),γλυκόζη, άγλυκη σοκολάτα, 

ζαχαρούχο συμπλυκνωμένο ΓΑΛΑ[ΓΑΛΑ,ζάχαρη], ΚΑΡΥΔΙΑ ΠΕΚΑΝ (2,51%), κακάο, ΓΑΛΑ εβαπορέ, γαλακτωματοποιητής: E322 (ΣΟΓΙΑ), αλάτι, 

νερό, βανίλια.

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Πιθανά να περιέχει ίχνη από φιστίκια και άλλους ξηρούς καρπούς

Μωσαικό σοκολάτας με 

φιστικοβούτυρο

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Το προιόν μπορεί να περιέχει ίχνη από :σησάμι,ξηρούς καρπούς (καρύδι, φουντούκι),φυστίκι 

αράπικο(αραχίδες), προϊόντα σόγιας, μουστάρδα.
Μπάρες & Brownies

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Μπορεί να περιέχει ίχνη αραβοσίτου, αυγού, σησαμιού, λούπινου.



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά 

που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων 

τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην συσκευασία τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων

(Χειμώνας 2021)

Μπισκότα

Vegan Μπάρα Φραγκοστάφυλου           

(Gluten-free)

Επικάλυψη μπισκότου crumble(41%) [Αλεύρι χωρίς γλουτένη (ρύζι, πατάτα, ταπιόκα, αραβόσιτος, φαγόπυρο), μαλακή καστανή ζάχαρη, φυτική 

μαργαρίνη [Φοινικέλαιο, κραμβέλαιο, νερό, αλάτι, γαλακτωματοποιητής (E471), φυσικό άρωμα, χρώματα (Annatto, Kουρκουμίνη)], Βρώμη χωρίς 

γλουτένη(11%),Βάση μπισκότου shortcake (33%) [Μαργαρίνη φυτικής προέλευσης [φοινικέλαιο, κραμβέλαιο, νερό, αλάτι, γαλακτωματοποιητής (E471), 

φυσικό αρωματισμό, χρώματα (Annatto, Kουρκουμίνη)], αλεύρι χωρίς γλουτένη (ρύζι, πατάτα, ταπιόκα, αραβόσιτο, φαγόπυρο), ζάχαρη, κορν φλαουρ, 

σταθεροποιητής (κόμμι ξανθάνης),γέμιση μαύρου φραγκοστάφυλου (25%) [Μαύρο φραγκοστάφυλο (96%) [Σιρόπι γλυκόζης, Ζάχαρη, πουρές 

φραγκοστάφυλο, Πηκτίνη,Ρυθμιστές οξύτητας (κιτρικό οξύ, κιτρικό τρινάτριο), χρώμα (ανθοκυανίνες)], συμπυκνωμένος χυμός λεμονιού].

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Μπορεί να περιέχει ξηρούς καρπούς, αυγά, γάλα και σόγια.

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Μπορεί να περιέχει αυγά και γάλα.

Μπάρα Γκρανόλας

ΒΡΩΜΗ (20,5%), Βούτυρο (ΓΑΛΑ), Σιρόπι, Ζάχαρη, Νερό, Ηλιόσποροι (10%), Σταφίδες (9%), Αποξηραμένα Βερίκοκα (6%), (Αλεύρι ρυζιού, 

συντηρητικό (ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ)), σπόροι κολοκύθας (4%), Καρύδα (2%), Μείγμα μπαχαρικών (Κολιανδρος, τριμμένη Κανέλα, Τζίντζερ, 

Μοσχοκάρυδο, Μάραθο, γαρύφαλα, Καρδάμο).

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Μπορεί να περιέχει ίχνη από φιστίκια και άλλους ξηρούς καρπούς.

Vegan Brownie Σοκολάτας 

Πραλίνας

Ζάχαρη, νερό, έλαιο καρύδας, κορν φλαουρ, μαύρη σοκολάτα (10%)[ Κακαόμαζα, Ζάχαρη, Βούτυρο Κακάο, Γαλακτωματοποιητής (Λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ), 

Αρώματα Φυσικής Βανίλιας], Άμυλο Ταπιόκας, AΜΥΓΔΑΛΑ, Σκόνη Κακάο με μειωμένα λιπαρά(3.5%), ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ (3,0%), αλεύρι χωρίς γλουτένη 

(ρύζι, πατάτα, ταπιόκα, καλαμπόκι,αραβοσιτάλευρο,φαγόπυρο), πρωτεΐνη μπιζελιού, αρωματισμό πραλίνας (0,1%).



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά 

που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων 

τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην συσκευασία τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων

(Χειμώνας 2021)

Ντόνατ Ζάχαρης

Αλεύρι σίτου (αλεύρι σίτου, ανθρακικό ασβέστιο, σίδηρος, νιασίνη, θειαμίνη), Ζάχαρη, Κομματάκια σοκολάτας γάλακτος (7,3%) (Ζάχαρη, Πλήρες γάλα 

σε σκόνη, Βούτυρο κακάο, Κακαομαζα, Γλυκό ορό γάλακτος σε σκόνη. Σκόνη άπαχου γάλακτος, Γαλακτωματοποιητής: Λεκιθίνη σόγιας (Ε 322). 

Αρωμα), Κομματάκια σοκολάτας (7,3%) (Ζάχαρη, Μάζα κακάου, βούτυρο κακάο. Γαλακτωματοποιητής: Λεκιθίνη σόγιας (Ε 322). Αρωμα), Λευκά 

κομμάτια σοκολάτας (7,3%) (Ζάχαρη, Πλήρες γάλα σε σκόνη, Βούτυρο κακάου, Αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη,Γαλακτωματοποιητής: Λεκιθίνη 

σόγιας (Ε 322). Αρωμα), Μαργαρίνη (λιπαρά φοινίκου, έλαιο ελαιοκράμβης, νερό, αλάτι, φυσική γεύση). Λιπαρά φοινίκου, σκόνη κακάο με μειωμένα 

λιπαρά (3,2%),Κραμβέλαιο, Αντεστραμένο σιρόπι ζάχαρης, Ορός γάλακτος σε σκόνη, Βούτυρο, Σκόνη αυγών ελεύθερης βοσκής. Υγραντικό: 

Γλυκερόλη (Ε 422), Αλας, Μολάσα, Παράγοντας αύξησης: Ανθρακικό Νάτριο (Ε 500), Αρωμα.

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα. Πιθανό να περιέχει ίχνη από φιστίκι & ξηρούς καρπούς

Μπισκότο Βρώμης με Nutella

Nutella (20%) [ζάχαρη, φοινικέλαιο, ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ, σκόνη κακάο, σκόνη γάλακτος αποβουτυρωμένη, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, 

βανιλίνη], ΒΡΩΜΗ, αλεύρι σίτου [Αλευρι ΣΙΤΟΥ. Ασβέστιο, σίδηρο, νιασίνη, θειαμίνη], ζάχαρη, βούτυρο (ΓΑΛΑ), καστανή ζάχαρη, παστεριωμένα ΑΥΓΑ 

ελεύθερης βοσκής, φοινικέλαιο, κραμβέλαιο, σιρόπι φρουκτόζης- γλυκόζης, παράγοντες αύξησης: διττανθρακικό νάτριο, διφωσφορικό δινάτριο, 

διφωσφορικό δισόξινο ασβέστιο . Ίνες ΣΙΤΑΡΙΟΥ, χορτοφαγικός ορός ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΓΑΛΑ), αλάτι, αρωματική ουσία.

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα. 

Μπισκότο με κομμάτια σοκολάτας

Αλεύρι σίτου (αλεύρι σίτου, ανθρακικό ασβέστιο, σίδηρος, νιασίνη, θειαμίνη),Ζάχαρη,Κομματάκια σοκολάτας (23%) (Ζάχαρη · Μάζα κακάο · 

Βούτυρο κακάου · Γαλακτωματοποιητής: Λεκιθίνη Σόγιας (Ε 322), Αρωμα), Μαργαρίνη (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο, νερό, αλάτι, φυσική γεύση), 

Βούτυρο, Φοινικέλαιο, Κραμβέλαιο, σκόνη ολόκληρου αυγού. Υγραντικό: Γλυκερόλη (Ε 422), Ορός γάλακτος σε σκόνη, Παράγοντας αύξησης: 

ανθρακικά άλατα νατρίου (Ε 500), διφωσφορικά (Ε 450), Αλας, Αρωμα.

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα. Πιθανό να περιέχει ίχνη από φιστίκι & ξηρούς καρπούς

Nτόνατς

Αλεύρι σίτου (ΓΛΟΥΤΕΝΗ), νερό, φυτικά λιπαρά (φοινικέλαιο), ζάχαρη(12%), δεξτρόζη, φυτικό έλαιο (ηλιέλαιο), μαγιά, αλεύρι ΣΟΓΙΑΣ, σκόνη ορού 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, διογκωτικά μέσα (Ε450, Ε500), αλάτι, γαλακτωματοποιητές (E471, Ε481), αρωματικές ύλες, ολόκληρο ΑΥΓΟ σε σκόνη, χρωστική (Ε160a) 

και αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ σε σκόνη. 

Μπισκότο σοκολάτας



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά 

που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων 

τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην συσκευασία τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων

(Χειμώνας 2021)

Ντόνατ με επικάλυψη σοκολάτας

Ζύμη: Αλεύρι σίτου (ΓΛΟΥΤΕΝΗ), νερό, φυτικά λιπαρά (φοινικέλαιο), φυτικό έλαιο (ηλιέλαιο), δεξτρόζη, μαγιά, αλεύρι ΣΟΓΙΑΣ, σκόνη ορού 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, διογκωτικά μέσα (Ε450, Ε500), αλάτι, γαλακτωματοποιητές (E471, Ε481), αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ σε σκόνη, ΑΥΓΟ σε σκόνη, χρωστική 

(Ε160a) και αρωματική ύλη. Επικάλυψη 26,7%: Ζάχαρη, φυτικά λίπη (καρύδας και φοινικοπυρηνέλαιο), αποβουτυρωμένο κακάο σε σκόνη 2,0%, σκόνη 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, αρωματικές ύλες και γαλακτωματοποιητής (Ε322).

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα. 

Κέικς

Τσιζκέικ Βατόμουρο

ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ (38,09%) [παστεριωμένο ΓΑΛΑ, ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΓΑΛΑ), καλλιέργειες τυριού,άλας, γαλακτωματοποιητής: Ε410 ή / και 

σταθεροποιητές: Ε415 και / ή Ε412], ΑΥΓΑ, κρέμα ζαχαροπλαστικής (10,13%) [ζάχαρη, φοινικοπυρηνέλαιο & φοινικέλαιο, άπαχο ΓΑΛΑ, 

γαλακτωματοποιητής: E322 (ΣΟΓΙΑ), καθαρή βανίλια], ζάχαρη, αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ξινή κρεμα [παστεριωμένη κρέμα γάλακτος, μη λιπαρό γάλα, ένζυμο], 

γέμιση βατόμουρου (4.89%)[ζάχαρη, κόκκινα σμέουρα, συμπυκνωμένο χυμό βατόμουρου,γαλακτωματοποιητής: Ε440,οξύ: E330], τρίματα μπισκότου 

τύπου GRAHAM [αλεύρι ΣΙΤΟΥ, αλεύρι τύπου GRAHAM, ζάχαρη, φοινικέλαιο,καφέ ζάχαρη, μέλι, αλάτι, φυσική γεύση], φοινικέλαιο, ΚΡΕΜΑ (ΓΑΛΑ), 

ΒΟΥΤΥΡΟ (ΓΑΛΑ), νερό, σογιέλαιο, ΒΡΩΜΗ, καστανή ζάχαρη, γλάσο από φρούτα [σιρόπι καλαμποκιού, νερό,φρουκτόζη, ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, 

ζάχαρη, γαλακτωματοποιητής: Ε440, οξύ: Ε330, σταθεροποιητής: Ε415],καρύδα, σιρόπι καλαμποκιού, άμυλο ταπιόκας, έλαιο κνήκου, αλάτι, χυμό 

λεμονιού, βανίλια,χρώμα: E150a, γαλακτωματοποιητής: Ε440

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Πιθανά να περιέχει ίχνη από φιστίκια και άλλους ξηρούς καρπούς

Ντόνατ με γέμιση Σοκολάτας

Ζύμη: Αλεύρι σίτου (ΓΛΟΥΤΕΝΗ), νερό, φυτικά λιπαρά (φοινικέλαιο), φυτικό έλαιο (ηλιέλαιο), δεξτρόζη, μαγιά, αλεύρι ΣΟΓΙΑΣ, σκόνη ορού 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, διογκωτικά μέσα (Ε450, Ε500), αλάτι, γαλακτωματοποιητές (E471, Ε481), αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ σε σκόνη, ΑΥΓΟ σε σκόνη, χρωστική 

(Ε160a) και αρωματική ύλη. Γέμιση 26,7%: Ζάχαρη, φυτικό έλαιο (ηλιέλαιο), αποβουτυρωμένο κακάο σε σκόνη 2,0%, σκόνη ορού ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυτικά 

λίπη (καρύδας και φοινικοπυρηνέλαιο), φουντουκόπαστα (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ), γαλακτωματοποιητής (Ε322) και αρωματικές ύλες. Επικάλυψη 14,7%: 

Ζάχαρη, φυτικά λίπη (καρύδας και φοινικοπυρηνέλαιο), αποβουτυρωμένο κακάο σε σκόνη 1%, σκόνη ΓΑΛΑΚΤΟΣ, αρωματικές ύλες και 

γαλακτωματοποιητής (Ε322(ΣΟΓΙΑ))

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα. 

Ντόνατ Ζάχαρης

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα. 



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά 

που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων 

τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην συσκευασία τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων

(Χειμώνας 2021)

Κέικ Καρότου με κρέμα τυριού

ζάχαρη, καρότα (18,66%), ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ [ΓΑΛΑ, ΚΡΕΜΑ (ΓΑΛΑΚΤΟΣ), καλλιέργειες, άλας, γαλακτωματοποιητής: Ε410, σταθεροποιητές: Ε415 & 

Ε412], έλαιο ΣΟΓΙΑΣ, αλευρι ΣΙΤΟΥ, ΑΥΓΑ, ΒΟΥΤΥΡΟ, Λευκή κρέμα ζαχαροπλαστικής [ζάχαρη,φοινικοπυρηνέλαιο, φοινικέλαιο, ορός ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

(ΓΑΛΑ), άπαχο ΓΑΛΑ, γαλακτωματοποιητής: Ε322 (ΣΟΓΙΑ), βανίλια], ΚΑΡΥΔΙΑ, καστανή ζάχαρη,ανανάς,φοινικέλαιο,σταφίδες,σιρόπι καλαμποκιού, 

υγροποιητές:Ε965, κανέλα,άλας,έλαιο καρύδας, βανίλια Μαδαγασκάρης, μοσχοκάρυδο, νερό

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Πιθανά να περιέχει ίχνη από φιστίκια και άλλους ξηρούς καρπούς

Κέικς (φέτες)

Τσιζκεικ Βάφλας με Καραμέλα

Γέμιση κρέμας τυριού (56% ΤΥΡΙ, ΑΥΓΑ αχυρώνα, ΒΟΥΤΥΡΟΓΑΛΑ, ζάχαρη, ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ Δ-γλυκόζης, ΚΡΕΜΑ, ΒΟΥΤΥΡΟ, Γεύση, Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, 

τροποποιημένο άμυλο (πατάτα, κηρώδης καλαμπόκι), σκόνη γάλακτος, αποβουτυρωμένο γάλα, σιρόπι γλυκόζης, άλας, σταθεροποιητής : Ε407, 

πηκτικό: Ε466, οξεοποιητής: E300), 12% βάφλες (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, φυτική μαργαρίνη (φοίνικα, γογγύλια, ηλιόσποροι, έλαιο καρύδας, νερό, 

γαλακτωματοποιητής: Ε471,ζάχαρη, άλας, οξύ: E330), ζάχαρη σε πέρλες, νερό, αυγό, ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, γάλα σε σκόνη, βανιλλίνη), άλευρο 

σίτου, 7,2% καραμέλα (ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, γλυκό συμπυκνωμένο ΓΑΛΑ, ΒΟΥΤΥΡΟ, νερό, χρυσό ιμβερτοποιημένο σιρόπι ζάχαρης, κραμβέλαιο, 

γαλακτωματοποιητής Ε471, Ε322, αλάτι, φυσική γεύση), ΒΟΥΤΥΡΟ, ζάχαρη, φυτικά έλαια και λίπη (φοίνικα, κραμβέλαιο, ηλίανθος), ΚΡΕΜΑ, ζάχαρη 

από ζαχαροκάλαμο, αβγό αχυρώνα, τροποποιημένο άμυλο (πατάτα, κηρώδης καλαμπόκι), 0,5% αλατισμένη καραμέλα βουτύρου (ζάχαρη, σιρόπι 

γλυκόζης, γλυκό συμπυκνωμένο γάλα, αλατισμένο βούτυρο, νερό), ορός ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σιρόπι ιμβερτοποιημένης ζάχαρης, σκόνη Γάλακτος, ζάχαρη 

καραμελών, αλάτι, μαργαρίνη, γεύση, βότανα και μπαχαρικά, νερό, καψαλισμένη ζάχαρη, αλεύρι ΣΟΓΙΑΣ , εκχύλισμα καρότου, εκχυλίσματα κάρδαμου, 

σιρόπι γλυκόζης, σταθεροποιητής: Ε450, Ε407, πηκτικό: E401.

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά 

που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων 

τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην συσκευασία τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων

(Χειμώνας 2021)

Mάφινς - Cupcakes 

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα. Μπορεί να περιέχει ίχνη σόγιας, φιστικιών, καρύδια πεκάν, φουντούκια, αμύγδαλα, καρύδια 

και καρύδια macadamia.

Kέικ Βανίλιας Σοκολάτας

Ζάχαρη, Αλεύρι σίτου, Φυτικά έλαια: Κραμβόσποροι. Άμυλο σίτου. Σκόνη μαύρης σοκολάτας (6,6%) (μάζα κακάου, ζάχαρη, βούτυρο κακάο,σκόνη 

κακάο χαμηλών λιπαρών, Γαλακτωματοποιητής: Λεκιθίνες σόγιας (Ε 322)). Σκόνη ολόκληρων αυγών ελευθέρας βοσκής. Βούτυρο, φυτικά λιπαρά: 

φοινικέλαιο, σκόνη κακάο χαμηλών λιπαρών, Μαλτοδεξτρίνη, Λακτόζη, Νερό,Παράγων αύξησης: διφωσφορικά (Ε 450), ανθρακικά άλατα νατρίου (Ε 

500). Φυσικό άρωμα βανίλιας, Αλας, Ρυθμιστής οξύτητας: ανθρακικό ασβέστιο (E 170). Γαλακτωματοποιητής:Στεατοϋλο-2-γαλακτυλικο νατριο (Ε 481), 

λεκιθίνες σόγιας (Ε 322). Μπαχαρικό: Κουρκουμάς, Χρώμα: Εκχύλισμα καρότου.

Μάφιν Βατόμουρου

Αλεύρι σίτου [Αλεύρι σίτου, ανθρακικό ασβέστιο, σίδηρος, νιασίνη, θειαμίνη], ζάχαρη, παστεριωμένο ΑΥΓΟ ελευθέρας βοσκής, κραμβέλαιο, βατόμουρα 

(10%),γέμιση άγιων βατόμουρων (8%) [ζάχαρη, βατόμουρο, νερό, σιρόπι γλυκόζης - φρουκτόζης, τροποποιημένο άμυλο αραβοσίτου, οξύ: κιτρικό οξύ, 

πηκτικός παράγοντας: πηκτίνη, πυκνωτικό: κυτταρίνη, συντηρητικό: σορβικό κάλιο, φυσική γεύση βατόμουρου], υγραντικό: γλυκερίνη, άμυλο ΣΙΤΟΥ, 

άλευρο ΣΙΤΟΥ, αυξητικοί παράγοντες: πυροφωσφορικό νάτριο, ανθρακικό κάλιο, φοινικέλαιο, έλαιο λεμονιού, άμυλο πατάτας, γαλακτωματοποιητής: 

μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, γλουτένη σίτου, σκόνη ΑΥΓΟΥ ελευθέρας βοσκής, σκόνη ορού γάλακτος (ΓΑΛΑ), γεύση, πηκτικό: κόμμι 

ξανθάνης, συντηρητικό: σορβικό κάλιο.

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Πιθανά να περιέχει ίχνη από φιστίκια και άλλους ξηρούς καρπούς και σησάμι

Κέικ Λεμονιού

Ζάχαρη, Αλεύρι σίτου, Κραμβέλαιο, Άμυλο σίτου. Σκόνη ολόκληρων αυγών ελευθέρας βοσκής, Βούτυρο; Λεμόνι γκλασάρισμα (4,5%) (Λίπη 

λαχανικών: Πυρήνα φοινίκων, φοινικέλαιο, βούτυρο καριτέ,Κραμβόσποροι · Ζάχαρη, Λακτόζη, Γαλακτωματοποιητής: τριστεατικός σορβιτάνης (Ε 492), 

λεκιθίνες σόγιας (Ε 322). Οξύ: Κιτρικό οξύ (Ε 330); Αρώματα (φυσικό έλαιο λεμονιού), Χρώμα: Καροτίνη (Ε 160α)),Φυσικό άρωμα λεμονιού. 

Μαλτοδεξτρίνη. Λακτόζη, αυξητικός παράγοντας: διφωσφορικά (Ε 450), ανθρακικά άλατα νατρίου (Ε 500). Αλας, Ρυθμιστής οξύτητας: Ανθρακικό 

ασβέστιο (E 170), Γαλακτωματοποιητής: Στεατοϋλο-2-γαλακτυλικο νατριο (Ε 481), Φυσικό άρωμα βανίλιας (περιέχει γάλα). Εκχύλισμα καρότου, 

Μπαχαρικό: Κουρκουμάς, Νερό.

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Πιθανά να περιέχει ίχνη από φιστίκια και άλλους ξηρούς καρπούς και σησάμι



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά 

που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων 

τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην συσκευασία τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων

(Χειμώνας 2021)

Αλμυρά Κρουασάν & Toστ

ΦΡΕΣΚΟ ΦΑΓΗΤΟ

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων τροφίμων - sandwich, παρακαλούμε 

ανατρέξτε στην συσκευασία τους.

Mάφιν Βανίλιας Σοκολάτας

Αλεύρι σίτου [Αλεύρι σίτου, ανθρακικό ασβέστιο, σίδηρος, νιασίνη, θειαμίνη], παστεριωμένο AΥΓΟ ελεύθερης βοσκής, έλαιο ελαιοκράμβης, ζάχαρη, 

κομμάτια μαύρης σοκολάτας (10%) [μάζα κακάου, ζάχαρη, βούτυρο κακάου, σκόνη κακάου, γαλακτωματοποιητής: , γλύκισμα σοκολάτας (9%) [ζάχαρη, 

νερό, μαύρη σοκολάτα (μάζα κακάου, ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη κακάου, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ), ζαχαρούχο άπαχο γάλα (Γάλα, 

ζάχαρη, λακτόζη)  υγραντικό: γλυκερίνη, μάζα κακάου, βούτυρο (ΓΑΛΑ), κορν φλαουρ, πηκτικός παράγοντας: πηκτίνη, άλας], υγροσκοπικό: γλυκερίνη, 

κομμάτια μαύρης σοκολάτας (3%) [μάζα κακάου, ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη κακάο, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ], άμυλο ΣΙΤΟΥ, άλευρο 

σίτου, βούτυρο (ΓΑΛΑΚΤΟΣ), αραβοσιτέλαιο, , παράγοντες αύξησης: πυροφωσφορικό οξύ νατρίου, φωσφορικό μονοασβέστιο, διττανθρακικό νάτριο, 

ανθρακικά καλίου, άμυλο πατάτας, γαλακτωματοποιητής: μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, γλουτένη ΣΙΤΟΥ, σκόνη ΑΥΓΟΥ λευκής βοσκής, σκόνη 

ορού γάλακτος (ΓΑΛΑ), αρωματική ουσία, πυκνωτικό: κόμμι ξανθάνης, νερό, αλάτι.

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Μπορεί να περιέχει ίχνη σόγιας, φιστικιών, καρύδια πεκάν, φουντούκια, αμύγδαλα, καρύδια 

και καρύδια macadamia.



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά 

που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων 

τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην συσκευασία τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων

(Χειμώνας 2021)

Τurkey Melt Toast

Κριθαρένιο ψωµί (61%){Αγγλία}[Αλεύρι σίτου, νερό, βυνοποιηµένο σιτάρι (7,5%), µαγιά, αλεύρι από κριθάρι, αλάτι, φρυγανισµένο σιτάρι, γλουτένη 

σίτου, γαλακτωµατοποιητής: E472e, Ε471, ζάχαρη, αλεύρι σόγιας, Συντηρητικό: προπιονικό ασβέστιο Ε282, ζάχαρη, αλεύρι από φαγόπυρο, φυτικό 

έλαιο, ασκορβικό οξύ (Ε300), Ρυθµιστής οξύτητας: E524, ένζυµο, Σταθεροποιητής: E415, Βελτιωτικό αλεύρου Ε535], Καπνιστή Γαλοπούλα 

(17%){Ελλάδα}[ Φιλέτο γαλοπούλας (87%) , νερό , αλάτι , πρωτεΐνες γάλακτος, πρωτεΐνη σόγιας, λακτόζη , δεξτρόζη , ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, 

φυσικά καρυκεύµατα , αντιοξειδωτικό :ερυθορβικό Να , ασκορβικό νάτριο, κιτρικό νάτριο, ρυθµιστής οξύτητας; γαλακτικό νάτριο, ενισχυτικό γεύσης: 

γλουταµινικό νάτριο, συντηρητικό: νιτρώδες Να], Τυρί κασέρι (17%){Ελλάδα} [Παστεριωµένο Αιγoπρόβειο γάλα ], Μαργαρίνη (5%) [Φυτικά λίπη και 

έλαια, µερικώς υδρογονοποιηµένα 80%, νερό, αλάτι 0.5%, γαλακτωµατοποιητές Ε322(σόγια) – Ε471, αντιοξειδωτικά: Ε306, Ε330, αρωµατικές ύλες, 

χρωστική: Ε160α, βιταµίνη Α:900mcq/100g, βιταµίνη D3: 7.5mcq/100g].

Συντηρητικά: Νιτρώδες Νάτριο (Ε250), προπιονικό ασβέστιο (E282).Αντιοξειδωτικά: Ασκορβικό Οξύ (Ε300), Εκχυλίσµατα τοκοφερολών (Ε306), Λεκιθίνη 

(Ε322), Ερυθορβικό νάτριο (Ε316), ασκορβικό νάτριο (Ε301), κιτρικό νάτριο (Ε331).

Γαλακτωµατοποιητές - Σταθεροποιητές: Μονο- και δι- γλυκερίδια λιπαρών οξέων (Ε471), Εστέρες του µονο- και δι-ακετυλο-τρυγικού οξέος µεµονο- και 

δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων (Ε472ε), Κόµµι ξανθάν (Ε415), Χρωστική: Καροτένιο (Ε160α).Ρυθµιστής οξύτητας: Κιτρικό οξύ (Ε330), Υδροξείδιο νατρίου 

(Ε524), Γαλακτικό νάτριο (Ε325). Βελτιωτικό αλεύρου: Σιδηροκυανιούχο νάτριο (Ε535), Ενισχυτικό γεύσης: γλουταµινικό νάτριο (Ε621)

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Μπορεί να περιέχει ίχνη από αυγά,δημηριακά(γλουτένη),γάλα (λακτόζη),ιχθυηρά,ξηρών 

καρπών,σουσάμι,σογιας, θειώδη και μουστάρδα.

Sweet Chilli Chicken Wrap

Σταρένια τορτίγια {Αλέυρι ΣΙΤΟΥ, νερό, φοινικέλαιο, γλυκερόλη, ζάχαρη, γλουτένη ΣΙΤΟΥ, αλάτι, γαλακτωματοποιητές: μονο- και δι- γλυκερίδια  

λιπαρών οξέων, σταθεροποιητής: Ε466, κόμμι ξανθάν, κόμμι γκουάρ, μέσα οξίνισης: κιτρικό οξύ, μηλικό οξύ, συντηρητικά: σορβικό κάλιο, προπιονικό 

κάλιο, αυξητικός παράγοντας: όξινο ανθρακικό νάτριο, άμυλο ΣΙΤΟΥ, Βελτιωτικά αλεύρων:L-κυστεΐνη},Κοτόπουλο [Στήθος κοτόπουλου, Αντιοξειδωτικά: 

(Ε325, Ε331) Πρωτεΐνες ΓΑΛΑΚΤΟΣ και ΣΟΓΙΑΣ, Νερό, Αλάτι, ΛΑΚΤΟΖΗ, Γαλακτωματοποιητής: (Ε407a), Σταθεροποιητής: (Ε451) Φυτικά έλαια 

(καλαμπόκι)], Λάχανο άσπρο, Καρότο, Τυρί κρέμα[Παστεριωμένο αγελαδινό ΓΑΛΑ, οξυγαλακτική καλλιέργεια, αλάτι], Sweet chilli {κόκκινο τσίλι, 

ζάχαρη, αναπλήρωμα ξιδιού από ρύζι νερό σκόρδο, αλάτι, ξανθανικό κόμμι, κιτρικό οξύ}, Σάλτσα Χόϊσιν [Ζάχαρη, νερό, ζυμωμένη πάστα κύαμων 

ΣΟΓΙΑΣ (νερό, αλάτι, κύαμοι ΣΟΓΙΑΣ και ΣΙΤΑΛΕΥΡΟ), αλάτι, αποξηραμένη γλυκοπατάτα χρωστική Ε150α, τροπ/νο άμυλο αραβοσίτου, αποξηραμένο 

σκόρδο, πάστα ΣΗΣΑΜΙΟΥ, μπαχαρικά, αλατισμένες πιπεριές τσίλι, μέσο οξίνισης οξικό οξύ], Βούτυρο [Παστεριωμένο ΓΑΛΑ].



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά 

που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων 

τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην συσκευασία τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων

(Χειμώνας 2021)

Sweet Chilli Chicken Wrap

Για τα αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά σε ΕΝΤΟΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.Μπορεί να περιέχει ίχνη δημητριακών,αυγού και παράγωγα του, ιχθυηρά ξηρών 

καρπών,σιναπιού και θειώδη.

Κρουασάν 55% [αλεύρι ΣΙΤΟΥ, νερό, φυτική μαργαρίνη ( φοινικέλαιο , ηλιέλαιο,νερό, αλάτι, γαλακτωματοποιητής: γλυκερίδια λιπαρών οξέων, 

ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, αρώματα), αλεύρι ΖΕΑΣ, ζάχαρη, μαγιά, ΓΛΟΥΤΕΝΗ σίτου, καραμελωμένοι σπόροι κινόα ( σπόροι κινόα, ζάχαρη), 

σπόροι κινόα , αλάτι, βύνη κριθαριού, ισομαλτιτόλη, σιρόπι γλυκόζης, βελτιωτικό αλεύρου: ασκορβικό οξύ, ένζυμο, πηκτωματογόνο : άγαρ, συντηρητικό: 

σορβικό κάλιο], αρτόκαρπος 16%, είδος διατροφής με φυτικά λιπαρά 11% ( νερό, καρυδέλαιο, τροποποιημένο άμυλο πατάτας, αμυλο ταπιοκας, αλατι, 

φυτικές αρωματικές ύλες, συντηρητικό: σορβικο καλιο, χρωστική: καροτένιο), σπανάκι 6%, sauce [ γαλα ΣΟΓΙΑΣ (νερο, καρποι ΣΟΓΙΑΣ), ηλιέλαιο, 

νερο, ξύδι (ΘΕΙΩΔΗ), χυμός μήλου, αλάτι, ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ( σπόροι ΣΙΝΑΠΙΟΥ, νερο, ξυδι, αλάτι), πηκτωματογόνο: γκουάρ, ξανθάνη], σάλτσα BBQ 5% 

(ντομάτα, νερο, ζάχαρη , ξύδι, αλάτι, τροποποιημένο άμυλο, αρτύματα, άρωμα καπνού, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό: σορβικό κάλιο)

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Μπορεί να περιέχει ίχνη από ξηρούς καρπούς & σουσάμι.

Cold Sandwiches & Wraps

Vegan BBQ & Jackfruit Croissant

Spinach & Feta Wrap

Αραβική πιτα (43%) (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, νερό, ζάχαρη, μαγιά, αλάτι, άμυλο αραβοσίτου, ρυθμιστής οξύτητας: οξικα αλατα νατριου, συντηρητικό: προπιονικό 

ασβέστιο ), αλλοιφώμενο τυρί ( ΓΑΛΑ, οξυγαλακτικη καλλιέργεια, αλάτι), φέτα ( ΓΑΛΑ), σπανάκι (7%), ελαιόλαδο, ΒΟΥΤΥΡΟ, βαλεριάνα, 

καραμελωμένα κρεμμύδια [κρεμμύδια (ΘΕΙΩΔΗ), νερο, ζαχαρη , βαλσάμικο ξυδι, τροποποιημενο αμυλο, αλατι , μπαχαρικά], μαϊντανός, αλάτι, άνιθος, 

κρεμμύδι σκόνη , μαύρο πιπέρι.

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Μπορεί να περιέχει ίχνη από ξηρούς καρπούς & σουσάμι.



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά 

που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων 

τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην συσκευασία τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων

(Χειμώνας 2021)

ΤLTA Wrap

Σταρένια τορτίγια (34%) {Πολωνία} Αλέυρι σίτου 66% , νερό, φοινικέλαιο,γλυκερόλη, ζάχαρη, γλουτένη σίτου, αλάτι, γαλακτωματοποιητές: μονο- και 

δι-

γλυκερίδια λιπαρών οξέων, σταθεροποιητής: Ε466, κόμμι ξανθάν, κόμμι γκουάρ,μέσα οξίνισης: κιτρικό οξύ, μηλικό οξύ, συντηρητικά: σορβικό κάλιο, 

προπιονικό κάλιο, αυξητικός παράγοντας: όξινο ανθρακικό νάτριο, άμυλο σίτου, Βελτιωτικάαλεύρων: L- κυστεΐνη, Καπνιστή Γαλοπούλα 

(19%){Ελλάδα}[ Φιλέτο γαλοπούλας (80%), νερό, άμυλο πατάτας, αλάτι, καρυκεύματα, γαλακτ/της: φωσφορικά άλατα(Ε452), συντηρητικό: νιτρώδες 

νάτριο (Ε250), αντιοξειδωτικό: ερυθορβικό νάτριο (Ε315),Τομάτα (16%), Μαρούλι iceberg(16%),Τυρί κρέμα(6,5%){Ελλάδα}[παστεριωμένο αγελαδινό 

γάλα, οξυγαλακτική καλλιέργεια, αλάτι],Βούτυρο (4%) από αγελαδινό γάλα, Αβοκάντο (2%) , Ελαιόλαδο ,Μουστάρδα Dijon Νερό, Σιναπόσπορος, 

Ξύδι, Ζάχαρη, Αλάτι, Σταθεροποιητής: Κόμμι Ξανθάνης,Χρωστική : Κουρκουμίνη, Αρωματικές ύλες, Ξύδι λευκό (00%) από σταφύλια,Χυμός λεμονιού ( 

00%), Αλάτι , Νερό, Πιπέρι μαύρο, Σκόρδο.Πρόσθετα Αντιοξειδωτικά-Συντηρητικά: Σορβικό κάλιο (Ε202), προπιονικό κάλιο (Ε283), ερυθορβικό νάτριο 

(Ε315),νιτρώδες νάτριο (Ε250), Γαλακτωματοποιητές -Σταθεροποιητές: μονο- και δι- γλυκερίδια λιπαρών οξέων (Ε471), Κόμμι ξανθάν(Ε415), κόμμι 

γκουάρ (Ε412), Πολυφωσφορικά άλατα (Ε452), Ρυθμιστής οξύτητας:κιτρικό οξύ (Ε330), μηλικό οξύ (Ε296), Αυξητικός παράγοντας: όξινο ανθρακικό 

νάτριο Χρωστική: Κουρκουμίνη

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Μπορεί να περιέχει ίχνη από αυγά,δημηριακά(γλουτένη),γάλα (λακτόζη),ιχθυηρά,ξηρών 

καρπών,σουσάμι,σογιας, θειώδη και μουστάρδα.

Chipotle Chicken Wrap

Τορτίγια(39% )[αλεύρι ΣΙΤΟΥ (60%), νερό, φοινικέλαιο, σταθεροποιητές: γλυκερόλη, κόμμι γκουάρ, καρβοξυλμεθυλο κυταρίνη, αλάτι, δεξτρόζη, 

γαλακτοματοποιητής : γλυκερίδια λιπαρών οξέων, διογκωτικές υλες :φωσφορικά άλατα, ανθρακικό νάτριο, σιμιγδάλι ρυζιού, ρυθμιστής οξύτητας : μηλικό 

οξύ, συντηρητικά : προπιονικό νάτριο, σορβικο κάλιο, βελτιωτικό αλεύρου κυστείνη],φιλέτο κοτόπουλο 28% ( Ελλάδα) ( κοτόπουλο, νερό, αλάτι, 

πρωτεΐνη ΣΟΓΙΑΣ, ίνες ΣΙΤΟΥ, άμυλο πατάτας, ΓΑΛΑ, μπαχαρικά, εκχύλισμα μαγιάς, αρωματικές ύλες, γαλακτοματοποιητές ( φωσφορικά άλατα) 

ηλιέλαιο), σάλτσα χαμηλών  λιπαρών 14% [νερό, φυτικο ελαιο ( σογιέλαιο, ηλιέλαιο), ξυδι, τροποποιημένο άμυλο, ζάχαρη, αλάτι, ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ (νερό, 

ΣΙΝΑΠΙ, ξύδι, γλυκόζη, άμυλο αραβοσίτου, αλάτι, συντηρητικό σορβικό κάλιο, σταθεροποιητής ξανθανη) σταθεροποιητής ξανθάνη, κομμι γκουαρ, 

καρυκεύματα, συντηρητικο βενζοικο νάτριο, σορβικό κάλιο] , σπανάκι 7%, ΒΟΥΤΥΡΟ, σιρόπι σφενδάμου, πιπεριές Chipotles 2 % (νερό, πιπεριές 

chipotle, κρεμμύδια ,ξύδι, ντομάτα, αλάτι, ζάχαρη, σογιέλαιο, μπαχαρικά, σκόρδο ), αλάτι .

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Μπορεί να περιέχει ίχνη από αυγά & σέλινο.



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά 

που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων 

τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην συσκευασία τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων

(Χειμώνας 2021)

Τορτίγια τομάτας (38%) [αλεύρι σίτου, νερό, φυτικό έλαιο (παλμολεϊνη),σταθεροποιητής: γλυκερόλη, καρύκευμα ντομάτας(σκόνη ντομάτας(1,0%), 

κόκκινη

πιπεριά, πάπρικα, βασιλικός(0,1%)), γαλακτωματοποιητές :Ε472e, Ε401, Ε471,ρυθμιστές οξύτητας: κιτρικό οξύ, μηλικό οξύ, αλάτι, ζάχαρη, διογκωτικός 

παράγοντας (Ε500), συντηρητικά (Ε202, Ε282), χρωστικές (Ε160a,Ε160c)],Κοτόπουλο (29%)[Στήθος κοτόπουλου (92%), Αντιοξειδωτικά: (Ε325,

Ε331) Πρωτεΐνες γάλακτος και σόγιας, Νερό, Αλάτι, Λακτόζη, Γαλακτωματοποιητής:(Ε407a), Σταθεροποιητής: (Ε451) Φυτικά έλαια (καλαμπόκι)], 

Τυρί κρέμα

(7%)[παστεριωμένο αγελαδινό γάλα, οξυγαλακτική καλλιέργεια, αλάτι], Μαρούλι iceberg (6%), Αγγούρι (6%), Σπανάκι (4%), Βούτυρο 

(3%)[Παστεριωμένο γάλα],Ρόκα (2%), Παρμεζάνα (2%)[ Μερικώς αποβουτυρωμένο γάλα αγελάδος, αλάτι,πυτιά, συντηρητικό: λυσοζύμη από πρωτεΐνη 

αυγών], Πιπεριές ψητές (2%)[Πιπεριές,νερό, αλάτι, ζάχαρη, ξύδι], Άρτυμα λεμονιού [φυσικός χυμός λεμόνι,νερό], Ζάχαρη,Αλάτι, Πιπέρι μαύρο, Ρίγανη, 

Βασιλικό ξηρό.Πρόσθετα Συντηρητικά: Σορβικό κάλιο (Ε202), Προπιονικό ασβέστιο (Ε282).Αντιοξειδωτικά: Γαλακτικό Νάτριο (Ε325), Δισόξινο κιτρικό 

Νάτριο (Ε331).Γαλακτωματοποιητές: τροποποιημένα φύκη Eucheuma (Ε407a), Αλγινικό νάτριο(Ε401), Μονο- και δι- γλυκερίδια των λιπαρών οξέων 

(Ε471), Εστέρες των μονο- και διγλυκεριδίων (Ε472e). Χρωστικές: καροτένιο (Ε160a), εκχύλισμα πιπεριάς (Ε160c).Σταθεροποιητής: Τριφοσφωρικά 

άλατα (Ε451), γλυκερόλη (Ε422).Ρυθμιστές οξύτητας: Μηλικό οξύ(Ε296), Κιτρικό οξύ (Ε330).Μέσο οξίνισης: Οξικό οξύ (Ε260). Διογκωτικός 

παράγοντας: ανθρακικό νάτριο(Ε500).

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Μπορεί να περιέχει ίχνη από αυγά,δημηριακά(γλουτένη),γάλα (λακτόζη),ιχθυηρά,ξηρών 

καρπών,σουσάμι,σογιας, θειώδη και μουστάρδα.

Κριθαρένιο ψωμί (50%)[αλεύρι ΣΙΤΟΥ, νερό, βυνοποιημένο ΣΙΤΑΡΙ (8,5%), μαγιά, αλεύρι από ΚΡΙΘΑΡΙ, φρυγανισμένο ΣΙΤΑΡΙ, αλάτι, πρωτεΐνη ΣΙΤΟΥ, 

ζάχαρη, γαλακτωματοποιητής: γλυκερίδια λιπαρών οξέων, ζάχαρη, συντηρητικό: προπιονικό ασβέστιο, αλεύρι από φαγόπυρο, κραμβελαιο, βελτιωτικό 

αλεύρου: ασκορβικό οξύ , ρυθμιστής οξύτητας: υδροξυδιο του νατριου, ένζυμο, πηκτωματογονο: ξανθανη], σαλαμι (18%) [ κρέας χοιρινο, χοιρινο λιπος, 

αλάτι, καρυκεύματα (ΣΙΝΑΠΙ), δεξτροζη, αντιοξειδωτικό : ασκορβικο νατριο /ερυθορβικό νατριο, σταθεροποιητές : τριφοσφωρικά άλατα, σκόρδο, 

οξυγαλακτική καλλιέργεια, συντηρητικά : νιτρικό καλιο/ νιτρωδες νατριο], ΤΥΡΙ Edam (18%), αλλοιφώμενο τυρί ( ΓΑΛΑ, οξυγαλακτικη καλλιέργεια, 

αλάτι), ΒΟΥΤΥΡΟ, κρεμα καρυδιού (3,5%)[ΚΑΡΥΔΙΑ(50%), ηλιέλαιο, τυρί ( ΓΑΛΑ, αλάτι, ρεννίνη, συντηρητικό : λυσοζυμη ΑΥΓΟΥ), αλατι, σκόρδο, 

μαυρο πιπέρι, μοσχοκάρυδο], κάρδαμο, αλάτι, άρτυμα λεμονιού [ χυμός λεμόνι, νερο, μεσο οξινησης κιτρικό οξύ , συντηρητικό: σορβικο καλιο , βενζοικο 

νάτριο , αντιοξειδωτικό πυροθειώδες καλιο ( ΘΕΙΩΔΗ )]

Salami Napolitano Sandwich

Chicken Parm Wrap



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά 

που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων 

τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην συσκευασία τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων

(Χειμώνας 2021)

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Μπορεί να περιέχει ίχνη από σόγια & σουσάμι.

Turkey & Light Cheese Triangle

Κριθαρένιο ψωµί (42%) [Αλεύρι σίτου, νερό, βυνοποιηµένο σιτάρι (8,5%), µαγιά, βυνοποιηµένο αλεύρι κριθαριού, φρυγανισµένο σιτάρι, αλάτι, 

πρωτεΐνη σίτου, δεξτρόζη, ζάχαρη, γαλακτωµατοποιητής: E472e, αλεύρι σόγιας, συντηρητικό: προπιονικό ασβέστιο, φαγόπυρο αλεύρι, φυτικό έλαιο, 

βελτιωτικό αλεύρου: ασκορβικό οξύ, ρυθµιστής οξύτητας: υδροξείδιο του νατρίου, ένζυµο, σταθεροποιητής: κόµµι ξανθάν], Καπνιστή Γαλοπούλα 

(18%) [Στήθος γαλοπούλας (80%), νερό, άµυλο πατάτας, αλάτι, καρυκεύµατα, γαλακτωµατοποιητής: φωσφορικά άλατα, συντηρητικό: νιτρώδες νάτριο, 

αντιοξειδωτικό: ερυθορβικό νάτριο], Τυρί µε χαµηλά λιπαρά (18%) [Παστεριωµένο αγελαδινό γάλα, αλάτι, καλλιέργειες,µικροβιακή πυτιά], Μαρούλι 

Iceberg (9%), Light Sauce (9%) [Νερό, φυτικό έλαιο (30%) (σογιέλαιο-ηλιέλαιο), ξύδι από σταφύλι, τροποποιηµένο άµυλο (περιέχει γλουτένη), ζάχαρη, 

αλάτι, µουστάρδα (νερό, σπόροι σιναπιού, ξύδι, γλυκόζη, άµυλο αραβοσίτου, αλάτι, συντηρητικό: σορβικό κάλιο, σταθεροποιητής: κόµµι ξανθάνης), 

σταθεροποιητές: κόµµι γκουάρ, κόµµι ξανθάν, καρυκεύµατα, συντηρητικά: βενζοϊκό νάτριο, σορβικό κάλιο], Μαργαρίνη (4%) [Φυτικά λίπη και έλαια 80% 

(µερικώς υδρογονωµένο φοινικέλαιο, κραµβέλαιο, φοινικέλαιο), νερό, αλάτι 0.5%, γαλακτωµατοποιητές: λεκιθίνη σόγιας, µονο- και δι-γλυκερίδια 

λιπαρών οξέων, αντιοξειδωτικό: κιτρικό οξύ, αρωµατικές ύλες, χρωστική: β-καροτένιο, βιταµίνη Α:900µg/100g, βιταµίνη D3: 7.5µg/100g].

Συντηρητικά: Νιτρώδες νάτριο (Ε250), Σορβικό κάλιο (Ε202), Προπιονικό ασβέστιο (Ε282), Βενζοϊκό νάτριο (Ε211), Ασκορβικό οξύ (Ε300). 

Αντιοξειδωτικά: Λεκιθίνη (Ε322), Ερυθορβικό νάτριο (Ε316). Γαλακτωµατοποιητές: Εστέρες του µονο- και δι- ακετυλο-τρυγικού οξέος µε µονο- και δι-

γλυκερίδια λιπαρών οξέων (Ε472e),Φωσφορικά άλατα (Ε452), Κόµµι γκουάρ (Ε412), Κόµµι ξανθάν (Ε415), Μονο- και δι- γλυκερίδια λιπαρών οξέων 

(Ε471). Χρωστικές: β-καροτένιο (Ε160a). Ρυθµιστές οξύτητας: Κιτρικό οξύ (Ε330), Υδροξείδιο του νατρίου (Ε524).

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Μπορεί να περιέχει ίχνη από αυγά,δημηριακά(γλουτένη),γάλα (λακτόζη),ιχθυηρά,ξηρών 

καρπών,σουσάμι,σογιας, θειώδη και μουστάρδα.

Salami Napolitano Sandwich



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά 

που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων 

τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην συσκευασία τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων

(Χειμώνας 2021)

Salmon Lox & Katiki cheese 

Triangle

Κριθαρένιο ψωμί (51%) [Αλεύρι σίτου, νερό, βυνοποιημένο σιτάρι (8,5%), μαγιά,βυνοποιημένο αλεύρι κριθαριού, φρυγανισμένο σιτάρι, αλάτι, 

πρωτεΐνη σίτου,

δεξτρόζη, ζάχαρη, γαλακτωματοποιητής: E472e, αλεύρι σόγιας, συντηρητικό:προπιονικό ασβέστιο, φαγόπυρο αλεύρι, φυτικό έλαιο, βελτιωτικό 

αλεύρου:

ασκορβικό οξύ, ρυθμιστής οξύτητας: υδροξείδιο του νατρίου, ένζυμο,σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάν], Καπνιστός Σολομός (25%) [Σολομός (97%), 

αλάτι,

ζάχαρη, καπνός οξυάς, σιδηροκυανιούχο νάτριο], Κατίκι Δομοκού (8%)[Παστεριωμένο αιγοπρόβειο γάλα, αλάτι], Μαργαρίνη (6%) [Φυτικά λίπη και 

έλαια

80% (μερικώς υδρογονωμένο φοινικέλαιο, κραμβέλαιο, φοινικέλαιο), νερό, αλάτι0.5%, γαλακτωματοποιητές: λεκιθίνη σόγιας, μονο- και δι-γλυκερίδια 

λιπαρών οξέων,αντιοξειδωτικό: κιτρικό οξύ, αρωματικές ύλες, χρωστική: β-καροτένιο, βιταμίνη Α:900μg/100g, βιταμίνη D3: 7.5μg/100g], Τυρί κρέμα 

(4%) [Παστεριωμένο

αγελαδινό γάλα, οξυγαλακτική καλλιέργεια, αλάτι], Κάρδαμο (4%), Γάλα παστεριωμένο, Άρτυμα λεμονιού.

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Μπορεί να περιέχει ίχνη από αυγά,δημηριακά(γλουτένη),γάλα (λακτόζη),ιχθυηρά,ξηρών 

καρπών,σουσάμι,σογιας, θειώδη και μουστάρδα.



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά 

που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων 

τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην συσκευασία τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων

(Χειμώνας 2021)

Bagels

Prosciutto con porcini Sandwich

Κριθαρένιο ψωμί (50%) [αλεύρι ΣΙΤΟΥ, νερό, βυνοποιημένο ΣΙΤΑΡΙ , μαγιά, αλεύρι από ΚΡΙΘΑΡΙ, φρυγανισμένο ΣΙΤΑΡΙ, αλάτι, πρωτεΐνη ΣΙΤΟΥ, 

ζάχαρη, γαλακτωματοποιητής: γλυκερίδια λιπαρών οξέων, ζάχαρη, συντηρητικό: προπιονικό ασβέστιο, αλεύρι από φαγόπυρο, κραμβελαιο, βελτιωτικό 

αλεύρου: ασκορβικό οξύ, ρυθμιστής οξύτητας: υδροξυδιο του νατριου, ένζυμο, πηκτωματογόνο: ξανθάνη], τυρι mozzarella (20%)( ΓΑΛΑ, αλάτι, 

καλλιέργεια, ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξυ ), αλλοιφώμενο τυρί ( ΓΑΛΑ, οξυγαλακτική καλλιέργεια, αλάτι), προσούτο (10%)(χοιρινο, αλατι, 

συντηρητικό: νιτρικο καλιο), ΒΟΥΤΥΡΟ, ρόκα, άρτυμα λεμονιού [ χυμός λεμόνι, νερο, μεσο οξινησης :κιτρικό οξύ , συντηρητικό: σορβικο καλιο , 

βενζοικο νάτριο, αντιοξειδωτικό πυροθειώδες καλιο ( ΘΕΙΩΔΗ )], πάστα porcini (0.5%)[ μανιτάρια ( Boletus Edulis) (65%), νερο, ηλιέλαιο, φοινικέλαιο, 

κρεμμύδια, σκόρδο, μαιντανός, ΣΕΛΙΝΟ, ντομάτα, καρότο, αλάτι, ΛΑΚΤΟΖΗ, εκχύλισμα βοδινού,εκχύλισμα μαγιάς, μοσχοκάρυδο, κουρκουμάς, 

ενισχυτικό γεύσης: γλουταμινικο μονονατριο, αντισυσσωματικό: διοξείδιο του πυριτίου, τροποποιημένο άμυλο, ρυθμιστής οξύτητας :γαλακτικό οξύ]

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Μπορεί να περιέχει ίχνη από ξηρούς καρπούς & σουσάμι.

Caesar's Deluxe Triangle

Κριθαρένιο ψωμί (33%) [Αλεύρι σίτου, νερό, βυνοποιημένο σιτάρι (8,5%), μαγιά,βυνοποιημένο αλεύρι κριθαριού, φρυγανισμένο σιτάρι, αλάτι, πρωτεΐνη 

σίτου,

δεξτρόζη, ζάχαρη, γαλακτωματοποιητής: E472e, αλεύρι σόγιας, συντηρητικό: προπιονικό ασβέστιο, φαγόπυρο αλεύρι, φυτικό έλαιο, βελτιωτικό 

αλεύρου:

ασκορβικό οξύ, ρυθμιστής οξύτητας: υδροξείδιο του νατρίου, ένζυμο, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάν], Κοτόπουλο (20%) [Στήθος κοτόπουλου (92%),

αντιοξειδωτικά: γαλακτικό νάτριο, δισόξινο κιτρικό νάτριο, πρωτεΐνες γάλακτος και σόγιας, νερό, αλάτι, λακτόζη, γαλακτωματοποιητής: Ε407a, 

σταθεροποιητής: τριφοσφωρικά άλατα], Γραβιέρα (14%) [Σκληρό τυρί από παστεριωμένο

αιγοπρόβειο γάλα, οξυγαλακτική καλλιέργεια, πυτιά, αλάτι], Τομάτα (14%), Light Sauce (8%) [Νερό, φυτικό έλαιο (30%) (σογιέλαιο-ηλιέλαιο), ξύδι από 

σταφύλι,τροποποιημένο άμυλο (περιέχει γλουτένη), ζάχαρη, αλάτι, μουστάρδα (νερό, σπόροι σιναπιού, ξύδι, γλυκόζη, άμυλο αραβοσίτου, αλάτι, 

συντηρητικό: σορβικό κάλιο, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης), σταθεροποιητές: κόμμι γκουάρ, κόμμι ξανθάν, καρυκεύματα, συντηρητικά: βενζοϊκό 

νάτριο, σορβικό κάλιο], Μαρούλι Iceberg (7%), Μαργαρίνη (3%) [Φυτικά λίπη και έλαια 80% (μερικώς υδρογονωμένο φοινικέλαιο, κραμβέλαιο, 

φοινικέλαιο), νερό, αλάτι 0.5%, γαλακτωματοποιητές: λεκιθίνη σόγιας, μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων, αντιοξειδωτικό: κιτρικό οξύ, αρωματικές 

ύλες, χρωστική: β-καροτένιο, βιταμίνη Α:900μg/100g, βιταμίνη D3: 7.5μg/100g], Ξύδι, Μουστάρδα, Αγγουράκι τουρσί, Κρεμμύδι φρέσκο, Ζάχαρη, 

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Μπορεί να περιέχει ίχνη από αυγά,δημηριακά(γλουτένη),γάλα (λακτόζη),ιχθυηρά,ξηρών 

καρπών,σουσάμι,σογιας, θειώδη και μουστάρδα.



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά 

που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων 

τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην συσκευασία τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων

(Χειμώνας 2021)

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Μπορεί να περιέχει ίχνη από ξηρούς καρπούς.

Smoked Bacon and Scarmoza 

Bagel

Αρτοσκεύασμα Bagel (55%)[αλεύρι ΣΙΤΟΥ, νερό, φυτικά έλαια ελαιοκράμβης, ζάχαρη, σπόροι ΣΟΥΣΑΜΙΟΥ 2%, ΓΛΟΥΤΕΝΗ σίτου, βυνοποιημένο 

αλεύρι ΣΙΤΟΥ, μαγιά, αλάτι, αλεύρι ΣΟΓΙΑΣ, γαλακτωματοποιητής γλυκερίδια λιπαρών οξέων, λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, βελτιωτικό αλεύρου ασκορβικό οξύ, 

κυστεινη], καπνιστή scamorza (τυρί) (14%) [ ΓΑΛΑ, αλάτι, ρεννίνη, καλλιέργεια, άρωμα καπνού ], τυρί κρεμα (ΓΑΛΑ), μπέικον ψημένο (10%) [χοιρινό 

κρέας, νερό, αλάτι, ζάχαρη, σταθεροποιητής : τριφωσφορικό νάτριο, άρωμα καπνού, εκχύλισμα δενδρολίβανου, συντηρητικό: νιτρικό νάτριο], κρέμα 

μελιτζάνας (6%) [μελιτζάνες (75%), ηλιέλαιο, αλάτι, σκόρδο, τροποποιημένο άμυλο καλαμποκιού, αρτύματα, σκόνη τσίλι, εκχύλισμα μαγιάς, ρυθμιστής 

οξύτητας : γαλακτικό οξύ], ΒΟΥΤΥΡΟ, αλάτι, μαύρο πιπέρι , άρτυμα λεμονιού [ χυμός λεμόνι, νερο, μέσο οξίνησης κιτρικό οξύ , συντηρητικό: σορβικό 

κάλιο , βενζοικό νάτριο , αντιοξειδωτικό πυροθειώδες κάλιο (ΘΕΙΩΔΗ)

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Μπορεί να περιέχει ίχνη από ξηρούς καρπούς & αυγά.

All-day Breakfast Bagel 

Salads

Αρτοσκεύασμα Bagel (45%)[αλεύρι ΣΙΤΟΥ, νερό, φυτικά έλαια ελαιοκράμβης, ζάχαρη, σπόροι ΣΟΥΣΑΜΙΟΥ 2%, ΓΛΟΥΤΕΝΗ σίτου, βυνοποιημένο 

αλεύρι ΣΙΤΟΥ, μαγιά, αλάτι, αλεύρι ΣΟΓΙΑΣ, γαλακτωματοποιητής γλυκερίδια λιπαρών οξέων, λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, βελτιωτικό αλεύρου ασκορβικο οξυ, 

κυστεινη ], ομελέτα (31%)  [ανάμικτο ΑΥΓΟ, ασπράδι ΑΥΓΟΥ, νερό, σκόνη ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυτικο λαδι, αμυλο καλαμποκιού, αλάτι, μέσο οξίνησης : 

κιτρικό οξύ, πυκνωτικό μεσο: ξανθανη], light sauce [νερό, φυτικό έλαιο ( σογιέλαιο, ηλιέλαιο), ξύδι, τροποποιημένο άμυλο, ζάχαρη, αλάτι, ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 

( νερό, ΣΙΝΑΠΙ, ξύδι, γλυκόζη, άμυλο αραβοσίτου, αλάτι, συντηρητικό σορβικό κάλιο, πυκνωτικό μέσο: ξανθάνη), πυκνωτικό μέσο ξανθάνη, κομμι 

γκουαρ, καρυκεύματα, συντηρητικό : βενζοικό νάτριο, σορβικό κάλιο], MΟΤΣΑΡΕΛΑ (4%), ΚΑΣΕΡΙ (3,5%), ΓΡΑΒΙΕΡΑ (2,5%), ΒΟΥΤΥΡΟ, άρτυμα 

λεμονιού [ χυμός λεμόνι, νερο, μέσο οξίνησης: κιτρικό οξύ , συντηρητικό: σορβικό κάλιο , βενζοικό νάτριο , αντιοξειδωτικό πυροθειώδες καλιο ( 

ΘΕΙΩΔΗ) ], αλειφώδες ΤΥΡΙ ( 2%)(ΓΑΛΑ, καλλιέργεια, αλάτι), σχοινόπρασο (1%), εστραγκόν, αλάτι.



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά 

που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων 

τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην συσκευασία τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων

(Χειμώνας 2021)

Starbucks Μπισκοτάκια Βουτύρου

Αλεύρι σίτου [Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ανθρακικό ασβέστιο, σίδηρος, νιασίνη, θειαμίνη], αλατισμένο βούτυρο (37%) [αλάτι ,βουτύρο (ΓΑΛΑ)], ζάχαρη.

Για τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων των δημητριακών που περιέχουν γλουτένη, δείτε τα συστατικά που επισημαίνονται με ΕΝΤΟΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Μπορεί να περιέχει ίχνη ξηρών καρπών.

Chicken & Noodles Salad (Specific 

Store Item)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Νούντλς σίτου (29%) [Σιτάλευρο 71,9% ,τροποποιημένο άμυλο ταπιόκας,ραφιναρισμένο αλάτι, ρυθμιστές οξύτητας ανθρακικά άλατα νατρίου & 

καλίου]Κοτόπουλο (14%)[Στήθος κοτόπουλου (92%), Αντιοξειδωτικά: (Ε325, Ε331)Πρωτεΐνες γάλακτος και σόγιας, Νερό, Αλάτι, Λακτόζη, 

Γαλακτωματοποιητής:

(Ε407a), Σταθεροποιητής: (Ε451) Φυτικά έλαια (καλαμπόκι)], Καρότο τριμμένο(14%), Ανανάς κονσέρβα (14%), Φύτρες φασολιού (9%) [Φύτρες 

φασολιού

(50,85%), νερό, ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ Ε330, Συντηρητικό μεταθειώδες νάτριο], κινέζικο λάχανο (9%), κρεμμύδι φρέσκο (7%), Ηλιέλαιο (4%)

Noodle Dressing: Σάλτσα Χόϊσιν (31%) [Ζάχαρη, νερό, ζυμωμένη πάστα κύαμων σόγιας (νερό, αλάτι, κύαμοι σόγιας και σιτάλευρο), αλάτι, 

αποξηραμένη γλυκοπατάτα χρωστική Ε150α, τροπ/νο άμυλο αραβοσίτου, αποξηραμένο σκόρδο, πάστα σησαμιού,μπαχαρικά, αλατισμένες πιπεριές 

τσίλι, μέσο οξίνισης οξικό οξύ], Σάλτσα σόγιας (18%) [νερό, αλάτι, κύαμοι σόγιας (14%), σιτάρι], Ξύδι λευκό (18%),Ηλιέλαιο (13%), Αλάτι 

(2%).Συντηρητικά: Μεταθειώδες νάτριο (Ε223) Αντιοξειδωτικά: Γαλακτικό Νάτριο (Ε325), Δισόξινο κιτρικό Νάτριο (Ε331).Γαλακτωματοποιητές: 

τροποποιημένα φύκη Eucheuma (Ε407a).Χρωστικές: Καραμελόχρωμα (Ε150α).Σταθεροποιητής: Τριφοσφωρικά άλατα (Ε451).Ρυθμιστές οξύτητας: 

Ανθρακικό νάτριο (Ε500), Ανθρακικό κάλιο (Ε501), Κιτρικό

οξύ (Ε330).Μέσο οξίνισης: Οξικό οξύ (Ε260)

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Μπορεί να περιέχει ίχνη από αυγά,δημηριακά(γλουτένη),γάλα (λακτόζη),ιχθυηρά,ξηρών 

καρπών,σουσάμι,σογιας, θειώδη και μουστάρδα.



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά 

που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων 

τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην συσκευασία τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων

(Χειμώνας 2021)

Starbucks Μιξ φρούτων & Ξηρών 

καρπών 

(Αμύγδαλα,Κάσιους,Κράνμπερις & 

Σταφίδες)

Starbucks Μπισκότο Αμυγδάλου

ΚΑΣΙΟΥΣ(25%), ΑΜΥΓΔΑΛΑ (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ) (25%), σταφίδες (25%) [σταφίδες, συντηρητικά: διοξείδιο του θείου (ΘΕΙΩΔΗ), ηλιέλαιο] αποξηραμενα 

κρανμπερις εμπλουτισμένα με χυμό ανανά [ζάχαρη ανανά, αποξηραμένα κρανμπερις, συμπύκνωμα χυμού ανανά, ηλιέλαιο]

Για τα αλλεργιογόνα, δείτε τα συστατικά που επισημαίνονται με ΕΝΤΟΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Μπορεί να περιέχει ίχνη άλλων ξηρών καρπών, φιστικιών και 

σησαμιού.

ΣΙΤΑΡΙ αλεύρι, ζάχαρη, ΑΜΥΓΔΑΛΑ (21%), ΑΥΓΑ ελευθέρας βοσκής, κρόκος ΑΥΓΟΥ ελευθέρας βοσκής, βούτυρο (ΓΑΛΑ), ΓΑΛΑ, μέλι, αυξητικός 

παράγοντας: οξικό ανθρακικό αμμώνιο, αλάτι, φυσικές γεύσεις.

Starbucks Καπνισμένα Αμύγδαλα

ΑΜΥΓΔΑΛΑ (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ)(92%), έλαιο ΦΙΣΤΙΚΙΟΥ, καρυκεύματα [δεξτρόζη, αλάτι, ζάχαρη, άλευρο ΣΙΤΟΥ, εκχύλισμα ζύμης, άρωμα καπνού, 

καραμελομένη ζάχαρη, σκόνη κρεμμυδιού, οξύ: κιτρικό οξύ, εκχύλισμα πάπρικας].

Για τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων των δημητριακών που περιέχουν γλουτένη, δείτε τα συστατικά που επισημαίνονται με ΕΝΤΟΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Μπορεί να περιέχει ίχνη άλλων ξηρών καρπών, φιστικιών και σησαμιού.

Starbucks Μπισκοτάκια Τζίντζερ

Αλεύρι σίτου [Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ανθρακικό ασβέστιο, σίδηρος, νιασίνη, θειαμίνη], σιρόπι ιμβερτοποιημένης ζάχαρης, ζάχαρη, φοινικέλαιο, κραμβέλαιο, 

τζίντζερ (5%) [τζίντζερ, ζάχαρη] νιφάδες ΒΡΩΜΗΣ, τριμμένο τζιντζερ, αυξητικοί παράγοντες: ανθρακικά άλατα νατρίου, ανθρακική αμμώνια. Άπαχο 

γάλα σε σκόνη, αλάτι, χρώματα: annatto, κουρκουμίνη, φυσικά αρώματα.

Για τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων των δημητριακών που περιέχουν γλουτένη, δείτε τα συστατικά που επισημαίνονται με ΕΝΤΟΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Μπορεί να περιέχει ίχνη ξηρών καρπών.



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά 

που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων 

τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην συσκευασία τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων

(Χειμώνας 2021)
Starbucks Μπισκότο Αμυγδάλου

Starbucks Μπισκότο Τζίντζερ 

Bearista

Αλεύρι Αραβοσίτου (άλευρο ΣΙΤΟΥ, ανθρακικό ασβέστιο, σίδηρος, νιασίνη, θειαμίνη), ζάχαρη, φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο), μερικώς 

ανεστραμμένο ραφιναρισμένο σιρόπι, μαύρο διάκοσμο [μελάσα ζαχαροκάλαμου,σιρόπι ανεστραμμένης γλυκόζης], ξηρό σιρόπι γλυκόζης, παράγοντας 

αύξησης:ανθρακικό ασβέστιο, αποξηραμένο ασπράδι ΑΥΓΟΥ ελευθέρας βοσκής, υγραντικό: φυτική γλυκερόλη, μπαχαρικά, κορνφλαουρ, φυτικά και 

φρουτώδη συμπυκνώματα [κρόκος κοζάνης, λεμόνι], σπιρουλίνα, χρώμα: ανθρακικός άνθρακας, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης.

Για τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων των δημητριακών που περιέχουν γλουτένη, δείτε τα συστατικά που επισημαίνονται με ΕΝΤΟΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Μπορεί επίσης να περιέχει ίχνη ξηρών καρπών και σόγιας.

Για τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων των δημητριακών που περιέχουν γλουτένη, δείτε τα συστατικά που επισημαίνονται με ΕΝΤΟΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

Starbucks Βάφλα Καραμέλας

Σιρόπι (34%) [σιρόπι γλυκόζης-φρουκτόζης, σιρόπι ζάχαρης], άλευρο ΣΙΤΟΥ, βούτυρο (ΓΑΛΑ) (14%), ζάχαρη, φυτικά έλαια [φοινικέλαιο, κραμβέλαιο] 

ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, αλεύρι ΣΟΓΙΑΣ, αλάτι, γαλακτοματοποιητές: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, Ε471; παράγοντες αύξησης: διφωσφορικά, όξινα ανθρακικά 

άλατα νατρίου, κανέλα, φυσική βανίλια τύπου Bourbon, ΑΥΓΑ απο αχυρώνα, οξύ: κιτρικό οξύ.

Για τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων των δημητριακών που περιέχουν γλουτένη, δείτε τα συστατικά που επισημαίνονται με ΕΝΤΟΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

Starbucks Mini Βάφλες Καραμέλας

Σιρόπι (34%) [σιρόπι γλυκόζης-φρουκτόζης, σιρόπι ζάχαρης], άλευρο ΣΙΤΟΥ, βούτυρο (ΓΑΛΑ) (14%), ζάχαρη, φυτικά έλαια [φοινικέλαιο, κραμβέλαιο] 

ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, αλεύρι ΣΟΓΙΑΣ, αλάτι, γαλακτοματοποιητές: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, Ε471; παράγοντες αύξησης: διφωσφορικά, όξινα ανθρακικά 

άλατα νατρίου, κανέλα, φυσική βανίλια τύπου Bourbon, ΑΥΓΑ απο αχυρώνα, οξύ: κιτρικό οξύ.

Για τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων των δημητριακών που περιέχουν γλουτένη, δείτε τα συστατικά που επισημαίνονται με ΕΝΤΟΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ.



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά 

που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων 

τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην συσκευασία τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων

(Χειμώνας 2021)

Starbucks Νόμισμα Σοκολάτας

"REAL" - τσιπς με θαλασσινό αλάτι

Πατάτες, ηλιέλαιο και θαλασσινό αλάτι

Για τα αλλεργιογόνα, δείτε τα συστατικά που επισημαίνονται με ΕΝΤΟΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 

Ζάχαρη, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, μάζα κακάου, βούτυρο κακάο, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ηλιέλαιου, γεύση φυσικής βανίλιας. Στερεά κακάο: 

ελάχιστο 28%, στερεά γάλακτος: ελάχιστο 15%.

Για τα αλλεργιογόνα, δείτε τα συστατικά που επισημαίνονται με ΕΝΤΟΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Μπορεί να περιέχει ίχνη φιστικιών, ξηρών καρπών και σόγιας

"ΕΙΜΑΙ ΜΠΑΡΑ" Μπάρα βρώμης με 

σοκολάτα & στέβια

ΒΡΩΜΗ 36%, μέλι 42%, φυτικά ελαια (φοινικέλαιο), σοκολάτα 4,7% (γλυκαντική ύλη: μαλιτόλη, βούρρο κακάο, γαλακτωματοποιητης: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, 

φυσική αρωματική ύλη, γλυκαντική υλη: γλυκοζιτες στεβιόλης, διογκωμένο ρύζι

"ΕΙΜΑΙ ΜΠΑΡΑ" Μπάρα βρώμης με 

σύκο & δαμάσκηνο 

BΡΩΜΗ 36%, Μέλι 42%, φυτικά έλαια (φοινικελαιο),αποξαραμένα σύκα 2,4%(σύκα, συντηρητικο: ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ), αποξηραμένα δαμάσκηνα 

2,4% (δαμάσκηνα, συντηρητικό: σορβικό κάλιο), διογκωμένο ρύζι, αρωματική ύλη.

Για τα αλλεργιογόνα, δείτε τα συστατικά που επισημαίνονται με ΕΝΤΟΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά 

που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων 

τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην συσκευασία τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων

(Χειμώνας 2021)
"ΕΙΜΑΙ ΜΠΑΡΑ" Μπάρα βρώμης με 

σοκολάτα & στέβια

Για τα αλλεργιογόνα, δείτε τα συστατικά που επισημαίνονται με ΕΝΤΟΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 

"ΕΙΜΑΙ ΜΠΑΡΑ" Πρωτεΐνική 

Μπάρα βρώμης με 

φυστικοβούτυρο

Μέλι 43%, ΒΡΩΜΗ 19%, Πρωτεΐνη ΣΟΓΙΑΣ, φυτικά ελαια (φοινικέλαιο), ορός ΓΑΛΑΚΤΟΣ σε σκόνη, ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ) 3,4%, 

αρωματική ύλη

Για τα αλλεργιογόνα, δείτε τα συστατικά που επισημαίνονται με ΕΝΤΟΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 


