
Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Short 22 5 0,1 0 0,5 0,1 0,1 0,5 0,03 33

Tall 43 10 0,2 0 1 0,1 0,2 0,9 0,06 66

Grande 65 16 0,3 0,1 1,5 0,2 0,3 1,4 0,08 99

Venti 86 21 0,5 0,1 2 0,3 0,5 1,9 0,11 132

Short 343 82 2,8 2,7 8 7,6 0,1 6 0,2 33

Tall 557 132 4,5 4,4 12,9 12,1 0,2 9,8 0,33 66

Grande 734 174 6 5,9 17,1 16,2 0,2 12,9 0,42 66

Venti 950 226 7,8 7,5 22,1 20,8 0,3 16,8 0,56 99

Short 450 107 5,8 3,7 7,8 7,4 0,1 5,9 0,2 33

Tall 727 173 9,4 5,9 12,7 11,8 0,2 9,6 0,32 66

Grande 963 229 12,5 7,9 16,7 15,9 0,2 12,6 0,42 66

Venti 1244 296 16,1 10,1 21,6 20,4 0,3 16,3 0,54 99

Short 264 63 0,6 0,2 8,1 7,7 0,1 6 0,2 33

Tall 430 102 1 0,4 13,2 12,3 0,2 9,8 0,34 66

Grande 563 133 1,3 0,5 17,4 16,5 0,2 12,9 0,43 66

Venti 731 173 1,7 0,6 22,5 21,2 0,3 16,8 0,57 99

Short 186 45 2,1 0,2 4,8 4,2 0,6 1,3 0,12 33

Tall 305 74 3,4 0,3 7,9 6,7 1 2,3 0,21 66

Grande 395 96 4,5 0,4 10,2 9 1,3 2,7 0,26 66

Venti 516 125 5,8 0,5 13,3 11,6 1,7 3,7 0,35 99

Short 302 72 2,9 0,5 5,6 5,1 0,9 5,4 0,24 33

Tall 491 117 4,7 0,8 9,1 8,2 1,5 8,8 0,4 66

Grande 645 154 6,2 1,1 11,9 11 2 11,5 0,52 66

Venti 836 200 8 1,4 15,5 14,2 2,6 15 0,68 99

Short 396 94 4,1 3 10,7 6,1 3,5 2,1 0,21 33

Tall 641 153 6,6 4,9 17,3 9,8 5,6 3,5 0,35 66

Grande 847 202 8,8 6,5 22,9 13,1 7,4 4,4 0,45 66

Venti 1095 261 11,3 8,4 29,5 16,9 9,5 5,8 0,59 99

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ (2,5%), φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές 

ουσίες, θαλασσινό αλάτι], espresso. 

Caffe Latte - ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό κάλιο, 

ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], espresso. 

Caffe Latte - ΓΑΛΑ ΒΡΩΜΗΣ
 Ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης],  espresso. 

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Νερό, espresso.Americano

Caffe Latte - ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ Άπαχο ΓΑΛΑ, espresso. 

Caffe Latte -  ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, espresso.

Πλήρες ΓΑΛΑ, espresso.Caffe Latte - ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ

Ροφήματα με βάση τον espresso

Caffe Latte - ΓΑΛΑ ΣΟΓΙΑΣ



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Short 310 75 4,1 3,7 6,1 5,6 2,5 2,1 0,33 33

Tall 503 122 6,6 5,9 9,9 9 4 3,5 0,53 66

Grande 662 161 8,8 7,9 13 12,1 5,4 4,4 0,7 66

Venti 858 208 11,3 10,1 16,8 15,5 6,9 5,8 0,91 99

Short 343 82 2,8 2,7 8 7,6 0,1 6 0,2 33

Tall 557 132 4,5 4,4 12,9 12,1 0,2 9,8 0,33 66

Grande 734 174 6 5,9 17,1 16,2 0,2 12,9 0,42 66

Venti 950 226 7,8 7,5 22,1 20,8 0,3 16,8 0,56 99

Short 450 107 5,8 3,7 7,8 7,4 0,1 5,9 0,2 33

Tall 727 173 9,4 5,9 12,7 11,8 0,2 9,6 0,32 66

Grande 963 229 12,5 7,9 16,7 15,9 0,2 12,6 0,42 66

Venti 1244 296 16,1 10,1 21,6 20,4 0,3 16,3 0,54 99

Short 264 63 0,6 0,2 8,1 7,7 0,1 6 0,2 33

Tall 430 102 1 0,4 13,2 12,3 0,2 9,8 0,34 66

Grande 563 133 1,3 0,5 17,4 16,5 0,2 12,9 0,43 66

Venti 731 173 1,7 0,6 22,5 21,2 0,3 16,8 0,57 99

Short 186 45 2,1 0,2 4,8 4,2 0,6 1,3 0,12 33

Tall 305 74 3,4 0,3 7,9 6,7 1 2,3 0,21 66

Grande 395 96 4,5 0,4 10,2 9 1,3 2,7 0,26 66

Venti 516 125 5,8 0,5 13,3 11,6 1,7 3,7 0,35 99

Short 302 72 2,9 0,5 5,6 5,1 0,9 5,4 0,24 33

Tall 491 117 4,7 0,8 9,1 8,2 1,5 8,8 0,4 66

Grande 645 154 6,2 1,1 11,9 11 2 11,5 0,52 66

Venti 836 200 8 1,4 15,5 14,2 2,6 15 0,68 99

Short 396 94 4,1 3 10,7 6,1 3,5 2,1 0,21 33

Tall 641 153 6,6 4,9 17,3 9,8 5,6 3,5 0,35 66

Grande 847 202 8,8 6,5 22,9 13,1 7,4 4,4 0,45 66

Venti 1095 261 11,3 8,4 29,5 16,9 9,5 5,8 0,59 99

Πλήρες ΓΑΛΑ, espresso.

Latte Macchiato - ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ 

ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

Latte Macchiato - ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ (2,5%), φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές 

ουσίες, θαλασσινό αλάτι], espresso. 

Latte Macchiato - ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Caffe Latte - ΓΑΛΑ ΚΑΡΥΔΑΣ
Ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, 

κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], espresso. 

Latte Macchiato - ΓΑΛΑ ΣΟΓΙΑΣ
Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό κάλιο, 

ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], espresso. 

Latte Macchiato - ΓΑΛΑ ΒΡΩΜΗΣ
 Ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης],  espresso. 

Latte Macchiato - ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ Άπαχο ΓΑΛΑ, espresso. 

ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, espresso.



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Short 310 75 4,1 3,7 6,1 5,6 2,5 2,1 0,33 33

Tall 503 122 6,6 5,9 9,9 9 4 3,5 0,53 66

Grande 662 161 8,8 7,9 13 12,1 5,4 4,4 0,7 66

Venti 858 208 11,3 10,1 16,8 15,5 6,9 5,8 0,91 99

Short 96 24 1,2 0,2 1 0,2 1,2 1,4 0,3 70

Tall 140 35 1,8 0,4 1,4 0,4 1,8 2,1 0,44 102

Grande 188 47 2,4 0,5 1,9 0,5 2,4 2,8 0,59 136

Venti 236 59 3 0,6 2,4 0,6 3 3,5 0,74 171

Espresso Solo 22 5 0,1 0 0,5 0,1 0,1 0,5 0,03 33

Espresso Doppio 43 10 0,2 0 1 0,1 0,2 0,9 0,06 66

Solo 32 8 0,2 0,1 0,7 0,3 0,1 0,7 0,03 33

Doppio 76 18 0,5 0,3 1,8 0,9 0,2 1,5 0,07 66

Solo 36 9 0,3 0,1 0,7 0,3 0,1 0,7 0,03 33

Doppio 87 21 0,8 0,4 1,7 0,9 0,2 1,5 0,07 66

Solo 30 7 0,1 0 0,7 0,3 0,1 0,7 0,03 33

Doppio 68 16 0,3 0,1 1,8 0,9 0,2 1,5 0,07 66

Solo 27 6 0,2 0 0,6 0,2 0,1 0,5 0,03 33

Doppio 60 14 0,4 0,1 1,4 0,6 0,3 1 0,07 66

Solo 31 7 0,2 0 0,7 0,2 0,1 0,6 0,04 33

Doppio 72 17 0,5 0,1 1,5 0,7 0,3 1,4 0,08 66

Solo 34 8 0,2 0,1 0,8 0,3 0,2 0,5 0,03 33

Doppio 82 19 0,6 0,4 2 0,8 0,6 1,1 0,08 66

Solo 31 7 0,2 0,1 0,7 0,3 0,2 0,5 0,04 33

Doppio 73 18 0,6 0,4 1,6 0,7 0,5 1,1 0,09 66

Short 274 65 2,2 2,1 6,4 5,9 0,1 4,9 0,16 33

Tall 504 120 4,1 3,9 11,7 10,9 0,2 8,9 0,3 66

Grande 583 139 4,8 4,6 13,5 12,7 0,2 10,3 0,34 66

Venti 813 193 6,6 6,4 18,9 17,6 0,3 14,4 0,48 99

Ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, 

κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], espresso. 
Latte Macchiato -  ΓΑΛΑ ΚΑΡΥΔΑΣ

Ζεστό εκχύλισμα καφέ Pike Place ποικιλία.Φρέσκος καφές φίλτρου

Ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, 

κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], espresso. 

Cappuccino -  ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, espresso.

Άπαχο ΓΑΛΑ, espresso. Espresso Macchiato - ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

Espresso Macchiato -  ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ 

ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, espresso.

Πλήρες ΓΑΛΑ, espresso. Espresso Macchiato - ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ

Espresso

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ (2,5%), φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές 

ουσίες, θαλασσινό αλάτι], espresso. 

Espresso Macchiato - ΓΑΛΑ 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Espresso Macchiato - ΓΑΛΑ ΣΟΓΙΑΣ
Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό κάλιο, 

ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], espresso. 

 Ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης],  espresso. 
Espresso Macchiato - ΓΑΛΑ ΒΡΩΜΗΣ

Espresso Macchiato - ΓΑΛΑ ΚΑΡΥΔΑΣ



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Short 358 85 4,6 2,9 6,3 5,8 0,1 4,7 0,16 33

Tall 657 156 8,4 5,3 11,5 10,6 0,2 8,7 0,3 66

Grande 762 181 9,8 6,2 13,3 12,4 0,2 10 0,34 66

Venti 1061 253 13,7 8,5 18,5 17,2 0,3 14 0,47 99

Short 212 50 0,5 0,2 6,5 6,1 0,1 4,9 0,17 33

Tall 390 93 0,9 0,3 11,9 11,1 0,2 8,9 0,31 66

Grande 449 106 1 0,4 13,8 13 0,2 10,3 0,35 66

Venti 628 149 1,4 0,5 19,3 18 0,3 14,4 0,49 99

Short 150 36 1,7 0,1 3,9 3,3 0,5 1,1 0,1 33

Tall 278 67 3,1 0,3 7,2 6,1 0,9 2,1 0,19 66

Grande 318 77 3,6 0,3 8,2 7,1 1,1 2,3 0,22 66

Venti 446 108 5 0,4 11,5 9,8 1,5 3,3 0,31 99

Short 242 58 2,3 0,4 4,5 4,1 0,8 4,3 0,2 33

Tall 445 106 4,2 0,8 8,3 7,4 1,4 8 0,36 66

Grande 513 123 4,9 0,9 9,5 8,7 1,6 9,2 0,42 66

Venti 717 171 6,8 1,2 13,3 12 2,3 12,9 0,58 99

Short 316 75 3,2 2,4 8,5 4,8 2,7 1,7 0,17 33

Tall 580 138 5,9 4,4 15,6 8,8 5 3,2 0,32 66

Grande 671 160 6,9 5,1 18,1 10,3 5,8 3,6 0,36 66

Venti 935 223 9,6 7,1 25,2 14,3 8,1 5,1 0,51 99

Short 248 60 3,2 2,9 4,9 4,4 2 1,7 0,26 33

Tall 456 111 5,9 5,3 9 8,1 3,6 3,2 0,48 66

Grande 527 128 6,9 6,2 10,3 9,5 4,2 3,6 0,56 66

Venti 735 178 9,6 8,6 14,4 13,2 5,9 5,1 0,78 99

Flat White -  ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ 
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

237 ml ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, espresso. 387 92 3,1 2,9 9 8,1 0,2 6,9 0,24 66

Flat White - ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ 237 ml Πλήρες ΓΑΛΑ, espresso. 501 119 6,3 3,9 8,8 8 0,2 6,7 0,23 66

Flat White - ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ 237 ml Άπαχο ΓΑΛΑ, espresso. 302 72 0,7 0,3 9,2 8,3 0,2 6,9 0,24 66

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ (2,5%), φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές 

ουσίες, θαλασσινό αλάτι], espresso. 

Cappuccino - ΓΑΛΑ ΣΟΓΙΑΣ
Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό κάλιο, 

ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], espresso. 

Ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, 

κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], espresso. 
Cappuccino - ΓΑΛΑ ΚΑΡΥΔΑΣ

Άπαχο ΓΑΛΑ, espresso. 

Cappuccino - ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ Πλήρες ΓΑΛΑ, espresso.

Cappuccino - ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Cappuccino - ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

 Ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης],  espresso. 
Cappuccino - ΓΑΛΑ ΒΡΩΜΗΣ



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Flat White - ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 237 ml
Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ (2,5%), φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές 

ουσίες, θαλασσινό αλάτι], espresso. 

218 53 2,4 0,2 5,6 4,6 0,8 1,8 0,16 66

Flat White - ΓΑΛΑ ΣΟΓΙΑΣ 237 ml
Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό κάλιο, 

ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], espresso. 
342 82 3,2 0,6 6,4 5,6 1,1 6,2 0,29 66

Flat White - ΓΑΛΑ ΒΡΩΜΗΣ 237 ml
 Ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης],  espresso. 
443 106 4,5 3,3 11,9 6,6 3,8 2,6 0,25 66

Flat White - ΓΑΛΑ ΚΑΡΥΔΑΣ 237 ml
Ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, 

κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], espresso. 
351 85 4,5 4 6,9 6,1 2,8 2,6 0,38 66

Short 468 111 3,4 3 14,8 13,9 0,1 5,3 0,21 33

Tall 735 174 5 4,5 23,4 22 0,2 8,9 0,33 66

Grande 948 225 6,3 5,7 30,7 29,3 0,2 11,4 0,41 66

Venti 1153 273 7,3 6,7 37,9 35,9 0,3 13,8 0,5 99

Short 559 133 6 3,8 14,6 13,8 0,1 5,2 0,2 33

Tall 885 210 9,3 5,8 23,1 21,8 0,2 8,6 0,32 66

Grande 1145 272 11,9 7,4 30,4 29 0,2 11,1 0,4 66

Venti 1389 330 14 8,8 37,5 35,6 0,3 13,5 0,49 99

Short 400 95 1,5 0,8 14,9 14,1 0,1 5,3 0,21 33

Tall 623 148 1,9 1 23,6 22,2 0,2 8,9 0,33 66

Grande 800 189 2,1 1,1 31 29,6 0,2 11,4 0,41 66

Venti 977 231 2,4 1,2 38,2 36,3 0,3 13,8 0,5 99

Short 334 80 2,8 0,8 12 11,1 0,5 1,3 0,14 33

Tall 514 123 4 0,9 18,9 17,3 0,9 2,2 0,22 66

Grande 655 157 4,9 1 24,8 23,1 1,1 2,6 0,26 66

Venti 804 192 5,8 1,1 30,8 28,5 1,4 3,3 0,33 99

Caramel Macchiato - ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

Άπαχο ΓΑΛΑ,  espresso, σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, 

συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα 

γάλακτος  48%  λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη 

ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, 

σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη].

Caramel Macchiato -  ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ 

ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη,  espresso, σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: 

κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), 

φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  

κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα,  αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη].

Caramel Macchiato - ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ

Πλήρες ΓΑΛΑ,  espresso, σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, 

συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα 

γάλακτος  48%  λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη 

ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, 

σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη].

Caramel Macchiato - ΓΑΛΑ 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ (2,5%), φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές 

ουσίες, θαλασσινό αλάτι], espresso, σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: 

κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), 

φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  

κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη].



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Short 433 103 3,5 1,1 12,7 11,9 0,8 4,7 0,24 33

Tall 677 161 5,1 1,4 20 18,6 1,4 7,9 0,39 66

Grande 871 207 6,4 1,6 26,2 24,8 1,8 10,2 0,49 66

Venti 1061 252 7,5 1,8 32,6 30,6 2,2 12,4 0,59 99

Short 513 122 4,5 3,2 17,1 12,7 3 1,9 0,22 33

Tall 809 192 6,8 4,9 27,2 20 4,9 3,3 0,34 66

Grande 1045 248 8,6 6,3 35,7 26,6 6,4 4 0,43 66

Venti 1269 302 10,2 7,4 43,9 32,8 7,7 5 0,52 99

Short 440 106 4,5 3,8 13,1 12,3 2,1 1,9 0,31 33

Tall 688 166 6,8 5,8 20,7 19,3 3,6 3,3 0,51 66

Grande 886 213 8,6 7,5 27,2 25,7 4,7 4 0,64 66

Venti 1079 259 10,2 8,8 33,6 31,7 5,6 5 0,78 99

Short 686 164 7,9 5,9 16,6 15,5 1,5 5,9 0,14 33

Tall 1010 241 10,6 8,1 25,7 23,7 2,3 9,6 0,24 66

Grande 1330 317 13,4 10,3 34,6 32,3 2,9 13,2 0,32 66

Venti 1546 368 14,6 11,2 41,8 38,7 3,7 15,6 0,38 99

Short 745 178 9,6 6,4 16,5 15,4 1,5 5,8 0,14 33

Tall 1111 265 13,5 9 25,5 23,6 2,3 9,4 0,24 66

Grande 1481 353 17,6 11,7 34,4 32,1 2,9 12,9 0,32 66

Venti 1716 409 19,4 12,7 41,6 38,5 3,7 15,4 0,38 99

Short 641 153 6,6 4,5 16,7 15,6 1,5 5,9 0,14 33

Tall 933 223 8,5 5,7 25,8 23,9 2,3 9,6 0,24 66

Grande 1218 290 10,2 6,8 34,8 32,5 2,9 13,2 0,33 66

Venti 1418 338 11 7,2 42,1 39 3,7 15,6 0,39 99

Mocha - ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

Άπαχο ΓΑΛΑ, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του 

αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], 

espresso. 

Mocha -  ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

 ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], 

espresso. 

Mocha - ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ

 Πλήρες ΓΑΛΑ, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του 

αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], 

espresso. 

Caramel Macchiato - ΓΑΛΑ ΣΟΓΙΑΣ

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό κάλιο, 

ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], espresso, σιρόπι με γεύση 

βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], σως 

καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη 

άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών 

οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, 

αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη].

Caramel Macchiato - ΓΑΛΑ ΒΡΩΜΗΣ

 Ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης],  espresso, σιρόπι με γεύση βανίλιας 

[νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], σως καραμέλας  

[ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων 

φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιφριστικός 

παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη].

 Ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, 

κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], espresso, σιρόπι με γεύση 

βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], σως 

καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη 

άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών 

οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, 

αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη].

Caramel Macchiato -  ΓΑΛΑ ΚΑΡΥΔΑΣ



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Short 598 143 7,5 4,5 14,9 13,6 1,7 3,2 0,1 33

Tall 859 206 9,9 5,6 22,6 20,5 2,7 5,1 0,17 66

Grande 1108 265 12,4 6,7 30,1 27,6 3,6 6,5 0,22 66

Venti 1293 310 13,4 7,1 36,7 33,4 4,5 8,1 0,26 99

Short 663 158 7,9 4,7 15,3 14,1 1,9 5,5 0,16 33

Tall 970 232 10,7 5,9 23,4 21,4 3,1 9 0,28 66

Grande 1272 304 13,5 7,2 31,2 28,9 4,1 12,2 0,38 66

Venti 1479 353 14,7 7,7 38 34,9 5,1 14,6 0,45 99

Short 715 171 8,6 6,1 18,1 14,7 3,3 3,6 0,15 33

Tall 1060 253 11,8 8,4 28,2 22,3 5,5 5,8 0,25 66

Grande 1404 335 15,2 10,8 38,4 30,3 7,7 7,5 0,34 66

Venti 1630 389 16,6 11,7 46,1 36,4 9,1 9,3 0,4 99

Short 667 160 8,6 6,4 15,6 14,4 2,8 3,6 0,21 33

Tall 978 235 11,8 9 23,8 21,9 4,5 5,8 0,36 66

Grande 1283 308 15,2 11,7 31,9 29,6 6,3 7,5 0,5 66

Venti 1492 358 16,6 12,7 38,8 35,7 7,6 9,3 0,59 99

Short 861 206 9,3 7,3 24,5 24,1 0,1 5,9 0,25 33

Tall 1306 311 13 10,4 38,2 37,4 0,2 10,2 0,43 66

Grande 1672 398 16,1 13,1 50,1 49,3 0,2 13 0,55 66

Venti 2087 497 19 15,6 63,9 62,6 0,3 17,5 0,72 99

Short 922 220 11 7,9 24,4 24 0,1 5,8 0,25 33

Tall 1421 339 16,3 11,5 38,1 37,2 0,2 10 0,42 66

Grande 1823 434 20,4 14,4 49,9 49,1 0,2 12,8 0,54 66

Venti 2295 547 24,9 17,4 63,6 62,3 0,3 17,2 0,72 99

Short 816 195 8 5,9 24,6 24,2 0,1 5,9 0,26 33

Tall 1220 291 10,6 7,8 38,4 37,5 0,2 10,2 0,43 66

Grande 1560 372 13 9,5 50,4 49,5 0,2 13 0,55 66

Venti 1932 460 14,6 10,7 64,2 62,9 0,3 17,5 0,73 99

Mocha - ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ (2,5%), φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές 

ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα 

βανίλιας], espresso. 

Mocha - ΓΑΛΑ ΣΟΓΙΑΣ

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό κάλιο, 

ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη 

μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], espresso. 

Mocha - ΓΑΛΑ ΒΡΩΜΗΣ

 Ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης],  σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα 

γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και 

διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη 

μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], espresso. 

Άπαχο  ΓΑΛΑ, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του 

αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως λευκής σοκολάτας [ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο 

ΓΑΛΑ (συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, ζάχαρη), έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- και διγλυκερίδια 

λιπαρών οξέων], espresso.

White Mocha - ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

White Mocha -  ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ 

ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως λευκής σοκολάτας [ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο 

ΓΑΛΑ (συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, ζάχαρη), έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- και διγλυκερίδια 

λιπαρών οξέων], espresso.

White Mocha - ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ

Πλήρες ΓΑΛΑ, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του 

αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως λευκής σοκολάτας [ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο 

ΓΑΛΑ (συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, ζάχαρη), έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- και διγλυκερίδια 

λιπαρών οξέων], espresso.

Mocha - ΓΑΛΑ ΚΑΡΥΔΑΣ

 Ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, 

κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη 

μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], espresso. 



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Short 772 185 8,9 5,9 22,7 22,2 0,4 3,2 0,21 33

Tall 1136 272 12,2 7,7 34,8 33,8 0,8 5,1 0,35 66

Grande 1450 347 15,1 9,5 45,7 44,6 0,9 6,4 0,44 66

Venti 1780 425 17,6 10,6 57,7 56,1 1,3 8,2 0,58 99

Short 838 200 9,4 6,1 23,1 22,7 0,6 5,5 0,28 33

Tall 1262 301 13,1 8,1 35,6 34,8 1,1 9,5 0,48 66

Grande 1614 385 16,3 10 46,8 45,9 1,4 12,1 0,61 66

Venti 2006 478 19,1 11,3 59,2 57,9 2 16,2 0,81 99

Short 891 213 10 7,5 26 23,3 2 3,6 0,26 33

Tall 1363 325 14,4 10,8 41,1 35,8 3,8 5,9 0,44 66

Grande 1746 416 17,9 13,5 54 47,3 4,9 7,4 0,56 66

Venti 2189 522 21,5 16,2 69,2 59,8 6,9 9,7 0,75 99

Short 842 202 10 7,9 23,4 23 1,5 3,6 0,33 33

Tall 1270 304 14,4 11,5 36,2 35,3 2,8 5,9 0,57 66

Grande 1625 389 17,9 14,4 47,5 46,6 3,6 7,4 0,73 66

Venti 2022 484 21,5 17,5 60,1 58,9 5 9,7 0,97 99

Κρύος Καφές

Tall 68 16 1 0,2 0 0 1 1,2 0,26 37

Grande 92 22 1,4 0,3 0 0 1,4 1,7 0,35 50

Venti 116 28 1,8 0,4 0 0 1,8 2,1 0,44 63

Tall 390 93 3,3 2,9 8,8 7,9 0,5 6,6 0,3 39

Grande 517 123 4,4 3,9 11,7 10,5 0,7 8,8 0,4 52

Venti 631 151 5,4 4,6 14,2 12,4 1 10,7 0,53 77

White Mocha - ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ (2,5%), φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές 

ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως λευκής σοκολάτας [ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο 

ζαχαρούχο ΓΑΛΑ (συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, ζάχαρη), έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- και 

διγλυκερίδια λιπαρών οξέων], espresso.

White Mocha - ΓΑΛΑ ΣΟΓΙΑΣ

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό κάλιο, 

ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως λευκής σοκολάτας 

[ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο ΓΑΛΑ (συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, ζάχαρη), έλαιο 

καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων], espresso.

White Mocha - ΓΑΛΑ ΒΡΩΜΗΣ

White Mocha -  ΓΑΛΑ ΚΑΡΥΔΑΣ

 Ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης],  σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα 

γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και 

διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως λευκής σοκολάτας 

[ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο ΓΑΛΑ (συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, ζάχαρη), έλαιο 

καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων], espresso.

Ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, 

κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως λευκής σοκολάτας 

[ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο ΓΑΛΑ (συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, ζάχαρη), έλαιο 

καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων], espresso.

Κρύο εκχύλισμα καφέ arabica, νερό, πάγος.Cold Brew

Cold Brew Latte - ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ 

ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

 ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, εκχύλισμα καφέ arabica , πάγος.



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 502 120 6,5 3,9 8,7 7,8 0,5 6,5 0,3 39

Grande 665 159 8,6 5,2 11,5 10,3 0,7 8,6 0,4 52

Venti 806 192 10,4 6,2 14 12,2 1 10,4 0,52 77

Tall 306 73 1 0,3 9 8,1 0,5 6,6 0,31 39

Grande 406 97 1,3 0,4 11,9 10,7 0,7 8,8 0,41 52

Venti 501 119 1,8 0,5 14,5 12,7 1 10,7 0,53 77

Tall 225 55 2,6 0,3 5,5 4,4 1 1,7 0,22 39

Grande 298 73 3,4 0,4 7,3 5,9 1,3 2,2 0,3 52

Venti 373 91 4,2 0,5 9 7 1,8 2,9 0,4 77

Tall 346 83 3,4 0,6 6,3 5,4 1,4 6 0,35 39

Grande 459 110 4,5 0,8 8,4 7,2 1,8 7,9 0,46 52

Venti 563 135 5,5 1 10,3 8,5 2,3 9,6 0,6 77

Tall 445 106 4,7 3,3 11,7 6,4 4 2,5 0,32 39

Grande 590 141 6,2 4,3 15,5 8,5 5,3 3,3 0,42 52

Venti 717 172 7,5 5,2 18,7 10,1 6,5 4,2 0,55 77

Tall 355 86 4,7 3,9 6,8 5,9 3 2,5 0,44 39

Grande 470 115 6,2 5,2 9,1 7,9 4 3,3 0,58 52

Venti 576 140 7,5 6,2 11,1 9,3 4,9 4,2 0,74 77

Tall 181 43 1 0,2 6,7 6,5 1 1,2 0,26 37

Grande 205 49 1,4 0,3 6,7 6,5 1,4 1,7 0,35 50

Venti 267 64 1,8 0,4 8,9 8,7 1,8 2,1 0,44 63

Tall 115 28 1,7 0,3 0 0 1,7 2,1 0,43 63

Grande 157 38 2,4 0,5 0 0 2,4 2,9 0,6 86

Venti 221 54 3,3 0,7 0 0 3,3 4 0,84 120

Tall 193 46 1,4 0,3 3,6 3,6 1,2 4,1 0,38 43

Grande 260 62 1,9 0,5 4,8 4,8 1,6 5,5 0,52 59

Venti 360 86 2,8 0,7 6,3 6,3 2,4 7,5 0,75 88

Tall 227 54 1,4 0,3 6,4 6,2 1,3 3,2 0,38 52

Grande 306 73 2 0,4 8,6 8,3 1,8 4,3 0,51 70

Venti 419 100 2,9 0,6 11,1 10,7 2,6 6 0,75 103

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ (2,5%), φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές 

ουσίες, θαλασσινό αλάτι], εκχύλισμα καφέ arabica , πάγος.

Cold Brew Latte - ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ

Cold Brew Latte - ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό κάλιο, 

ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], εκχύλισμα καφέ arabica, πάγος.

Πλήρες ΓΑΛΑ, εκχύλισμα καφέ arabica , πάγος.

Κρύο εκχύλισμα καφέ arabica, κρύο αφρόγαλα [άπαχο ΓΑΛΑ], επικάλυψη στιγμιαίου καφέ Starbucks VIA.

 Κρύο εκχύλισμα καφέ arabica., κρύο αφρόγαλα με γεύση καραμέλας [άπαχο ΓΑΛΑ, σιρόπι με γεύση καραμέλας (ζάχαρη, 

νερό, φυσικές αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο)], επικάλυψη 

καστανόξανθης ζάχαρης (ζάχαρη). 

Vanilla Sweet Cream Cold Brew
Κρύο εκχύλισμα καφέ, νερό, πάγος,  κρέμα γάλακτος με γεύση βανίλιας [σιρόπι με γεύση βανίλιας (νερό, ζάχαρη, φυσικό 

άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο), μείγμα κρέμας γάλακτος [ [ΓΑΛΑ] με 

πλήρες γάλα [ΓΑΛΑ],.  

Nitro Cold Brew Κρύο εκχύλισμα καφέ arabica.

Cold Brew Latte - ΓΑΛΑ ΒΡΩΜΗΣ

Cold Brew Latte - ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ Άπαχο ΓΑΛΑ, εκχύλισμα καφέ arabica , πάγος.

Ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης], εκχύλισμα καφέ arabica , πάγος.

Cold Brew Latte - ΓΑΛΑ ΚΑΡΥΔΑΣ
Ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, 

κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], εκχύλισμα καφέ arabica , πάγος.

Cold Brew Latte - ΓΑΛΑ ΣΟΓΙΑΣ

Nitro Cappuccino - ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

Nitro Caramel Cappuccino - ΑΠΑΧΟ 

ΓΑΛΑ



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 493 117 1,6 0,4 18,4 18,2 1,2 6,5 0,46 43

Grande 522 124 2,1 0,5 18,4 18,2 1,6 7 0,57 59

Venti 577 137 2,9 0,7 18,4 18,2 2,4 8 0,77 88

Tall 516 123 3,7 2,3 18,4 18,4 1,2 3,3 0,41 43

Grande 545 130 4,2 2,4 18,4 18,4 1,6 3,8 0,52 59

Venti 818 195 6,2 3,6 27,5 27,5 2,4 5,8 0,79 88

Tall 588 139 1 0,6 28,5 26,1 0 3,9 0,23 113

Grande 758 179 1 0,6 37,2 34,5 0 5,2 0,3 113

Venti 832 196 1 0,6 40,9 37,4 0 5,8 0,33 169

Tall 43 10 0,2 0 1 0,1 0,2 0,9 0,06 66

Grande 65 16 0,3 0,1 1,5 0,2 0,3 1,4 0,08 99

Venti 86 21 0,5 0,1 2 0,3 0,5 1,9 0,11 132

Tall 412 98 3,3 3,1 9,6 8,7 0,2 7,3 0,25 66

Grande 507 121 4,1 3,9 11,8 10,9 0,2 9 0,3 66

Venti 592 141 4,8 4,5 13,7 12,5 0,3 10,5 0,36 99

Tall 534 127 6,8 4,2 9,4 8,5 0,2 7,1 0,25 66

Grande 661 157 8,5 5,3 11,6 10,7 0,2 8,8 0,3 66

Venti 767 182 9,7 6 13,5 12,2 0,3 10,3 0,36 99

Tall 321 76 0,8 0,3 9,7 8,9 0,2 7,3 0,26 66

Grande 392 93 0,9 0,3 12 11,2 0,2 9 0,31 66

Venti 461 109 1,1 0,4 14 12,7 0,3 10,5 0,37 99

Tall 231 56 2,5 0,2 5,9 4,9 0,8 1,9 0,17 66

Grande 280 68 3,1 0,3 7,2 6,1 0,9 2,1 0,19 66

Venti 334 81 3,6 0,3 8,5 7 1,1 2,8 0,24 99

Tall 364 87 3,4 0,6 6,8 6 1,2 6,6 0,3 66

Grande 447 107 4,2 0,8 8,3 7,5 1,4 8 0,37 66

Venti 524 125 4,9 0,9 9,8 8,5 1,7 9,5 0,44 99

Tall 472 113 4,8 3,5 12,7 7,1 4,1 2,8 0,27 66

Grande 583 139 6 4,4 15,7 8,9 5 3,2 0,32 66

Venti 678 162 6,9 5 18,2 10,1 5,8 4 0,38 99

Iced Latte  ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ Άπαχο ΓΑΛΑ, πάγος, espresso.

Iced Latte - ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ   
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, πάγος, espresso.

Iced Latte - ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ Πλήρες ΓΑΛΑ, πάγος, espresso.

Nitro White Mocha - ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

Κρύο εκχύλισμα καφέ arabica, κρύο αφρόγαλα με γεύση βανίλιας [άπαχο ΓΑΛΑ, κρέμα (ΓΑΛΑ) σιρόπι με γεύση βανίλιας 

(νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο)].

Κρύο εκχύλισμα καφέ arabica, μείγμα μόκα - λευκής σοκολάτας  [λευκή σοκολάτα   [ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, 

συμπυκνωμένο ζαχαρούχο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών 

οξέων].

Iced Americano Πάγος, νερό, espresso.

Iced Latte - ΓΑΛΑ ΣΟΓΙΑΣ

Iced Latte - ΓΑΛΑ ΒΡΩΜΗΣ

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ, espresso, σιρόπι με γεύση καραμέλας [ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώματα: συμπύκνωμα 

μήλου, καρότου, ιβίσκου, μελάσας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], σως καραμέλας  

[ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων 

φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, ααντιφριστικός 

παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη].

Caramel Cloud Macchiato 

Iced Latte - ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ
Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ (2,5%), φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές 

ουσίες, θαλασσινό αλάτι], πάγος, espresso.

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό κάλιο, 

ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], πάγος, espresso.

Ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης], πάγος, espresso.

Nitro Latte - ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 373 91 4,8 4,2 7,4 6,5 3 2,8 0,4 66

Grande 459 111 6 5,3 9 8,2 3,7 3,2 0,49 66

Venti 537 130 6,9 6,1 10,6 9,3 4,3 4 0,57 99

Tall 243 58 0,5 0,1 9,7 8,8 0,2 3,6 0,14 66

Grande 325 77 0,5 0,2 13,4 12,6 0,2 4,5 0,17 66

Venti 436 103 0,7 0,2 17,9 16,6 0,3 6 0,23 99

Short 43 10 0,2 0 1 0,1 0,2 0,9 0,06 66

Tall 65 16 0,3 0,1 1,5 0,2 0,3 1,4 0,08 99

Grande 86 21 0,5 0,1 2 0,3 0,5 1,9 0,11 132

Venti 107 26 0,7 0,1 2 0,4 0,7 2,4 0,14 165

Tall 412 98 3,3 3,1 9,6 8,7 0,2 7,3 0,25 66,2

Grande 507 121 4,1 3,9 11,8 10,9 0,2 9 0,3 66,2

Venti 592 141 4,8 4,5 13,7 12,5 0,3 10,5 0,36 99,2

Tall 534 127 6,8 4,2 9,4 8,5 0,2 7,1 0,25 66

Grande 661 157 8,5 5,3 11,6 10,7 0,2 8,8 0,3 66

Venti 767 182 9,7 6 13,5 12,2 0,3 10,3 0,36 99

Tall 321 76 0,8 0,3 9,7 8,9 0,2 7,3 0,26 66

Grande 392 93 0,9 0,3 12 11,2 0,2 9 0,31 66

Venti 461 109 1,1 0,4 14 12,7 0,3 10,5 0,37 99

Tall 231 56 2,5 0,2 5,9 4,9 0,8 1,9 0,17 66

Grande 280 68 3,1 0,3 7,2 6,1 0,9 2,1 0,19 66

Venti 334 81 3,6 0,3 8,5 7 1,1 2,8 0,24 99

Tall 364 87 3,4 0,6 6,8 6 1,2 6,6 0,3 66

Grande 447 107 4,2 0,8 8,3 7,5 1,4 8 0,37 66

Venti 524 125 4,9 0,9 9,8 8,5 1,7 9,5 0,44 99

Tall 472 113 4,8 3,5 12,7 7,1 4,1 2,8 0,27 66

Grande 583 139 6 4,4 15,7 8,9 5 3,2 0,32 66

Venti 678 162 6,9 5 18,2 10,1 5,8 4 0,38 99

Tall 373 91 4,8 4,2 7,4 6,5 3 2,8 0,4 66

Grande 459 111 6 5,3 9 8,2 3,7 3,2 0,49 66

Venti 537 130 6,9 6,1 10,6 9,3 4,3 4 0,57 99

Freddo Espresso 

Iced Latte Macchiato - ΓΑΛΑ 

ΚΑΡΥΔΑΣ

Ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, 

κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], πάγος, espresso. 

Ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, 

κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], πάγος, espresso.

Iced Latte Macchiato - ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ 

ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, πάγος, espresso. 

Iced Latte Macchiato - ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ Πλήρες ΓΑΛΑ, πάγος, espresso. 

Iced Latte Macchiato - ΓΑΛΑ 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ (2,5%), φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές 

ουσίες, θαλασσινό αλάτι], πάγος, espresso. 

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό κάλιο, 

ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], πάγος, espresso. 
Iced Latte Macchiato - ΓΑΛΑ ΣΟΓΙΑΣ

Iced Latte Macchiato - ΓΑΛΑ 

ΒΡΩΜΗΣ

 Ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης], πάγος, espresso. 

Iced Latte - ΓΑΛΑ ΚΑΡΥΔΑΣ

Πάγος, espresso.Freddo Cappuccino 

Άπαχο ΓΑΛΑ, πάγος, espresso. Iced Latte Macchiato - ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ,  espresso, απλό γλυκαντικό σιρόπι [σιρόπι ζάχαρης, νερό, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, 

συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο] κατόπιν αιτήματος.



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 652 155 4,3 3,8 21,4 20,1 0,2 7,4 0,28 66

Grande 815 193 5,1 4,6 27,6 26,2 0,2 9,1 0,33 66

Venti 967 229 5,8 5,1 33,6 31,6 0,3 10,6 0,4 99

Tall 774 184 7,8 4,9 21,2 19,9 0,2 7,2 0,28 66

Grande 969 230 9,5 5,9 27,4 26 0,2 8,8 0,33 66

Venti 1142 271 10,7 6,7 33,3 31,4 0,3 10,4 0,39 99

Tall 561 133 1,8 0,9 21,6 20,3 0,2 7,4 0,29 66

Grande 700 166 1,9 1 27,8 26,4 0,2 9,1 0,34 66

Venti 837 198 2,1 1 33,8 31,9 0,3 10,6 0,4 99

Tall 471 113 3,5 0,9 17,8 16,3 0,8 2 0,2 66

Grande 588 140 4,1 0,9 23 21,4 0,9 2,2 0,23 66

Venti 709 169 4,6 1 28,3 26,1 1,1 2,9 0,27 99

Tall 605 144 4,4 1,2 18,7 17,3 1,2 6,7 0,33 66

Grande 755 180 5,3 1,4 24,2 22,7 1,4 8,1 0,4 66

Venti 899 214 5,9 1,5 29,6 27,7 1,7 9,6 0,47 99

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό κάλιο, 

ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], πάγος, espresso, σιρόπι με γεύση 

βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], σως 

καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη 

άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών 

οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, 

αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη].

Άπαχο ΓΑΛΑ, πάγος, espresso, σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό 

οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  

κρέμα γάλακτος  48%  λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : 

λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, 

σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα].

Iced Caramel Macchiato - ΑΠΑΧΟ 

ΓΑΛΑ

Iced Caramel Macchiato - ΓΑΛΑ 

ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

 ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, πάγος, espresso, σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), 

φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  

κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη].

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ (2,5%), φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές 

ουσίες, θαλασσινό αλάτι], πάγος, espresso, σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), 

φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  

κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη].

Iced Caramel Macchiato - ΓΑΛΑ 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Iced Caramel Macchiato - ΓΑΛΑ 

ΣΟΓΙΑΣ

Iced Caramel Macchiato - ΠΛΗΡΕΣ 

ΓΑΛΑ

 Πλήρες ΓΑΛΑ, πάγος, espresso, σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: 

κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), 

φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  

κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη].



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 712 169 5,8 4,1 24,5 18,4 4,1 2,9 0,3 66

Grande 891 212 7 5 31,5 24,1 5 3,3 0,35 66

Venti 1053 250 7,9 5,7 38 29,3 5,8 4,1 0,42 99

Tall 614 147 5,8 4,9 19,2 17,9 3 2,9 0,43 66

Grande 767 184 7 6 24,9 23,4 3,7 3,3 0,52 66

Venti 912 219 7,9 6,7 30,4 28,5 4,3 4,1 0,61 99

Tall 1183 283 13,2 10 28,8 26,8 2,4 11 0,28 66

Grande 1549 370 17,8 13,5 37,2 34,8 3,1 13,8 0,34 66

Venti 1766 422 19 14,4 44,4 41,3 3,9 16,4 0,4 99

Tall 1306 312 16,6 11,1 28,6 26,6 2,4 10,8 0,27 66

Grande 1703 407 22,1 14,8 36,9 34,6 3,1 13,6 0,33 66

Venti 1941 463 23,9 15,9 44,2 41 3,9 16,1 0,4 99

Tall 1092 261 10,6 7,2 29 27 2,4 11 0,28 66

Grande 1434 342 14,5 9,9 37,4 35 3,1 13,8 0,34 66

Venti 1636 390 15,3 10,3 44,7 41,5 3,9 16,4 0,41 99

Tall 1003 241 12,4 7,1 25,2 23 3 5,6 0,19 66

Grande 1321 317 16,7 9,8 32,6 30 3,8 7 0,23 66

Venti 1558 374 19,2 11,3 39,2 35,8 4,7 8,5 0,28 99

Tall 1136 272 13,3 7,5 26,1 24 3,4 10,3 0,33 66

Grande 1489 356 17,9 10,3 33,7 31,3 4,3 12,9 0,4 66

Venti 1699 406 19,1 10,8 40,5 37,3 5,3 15,3 0,47 99

Iced Caramel Macchiato - ΓΑΛΑ 

ΒΡΩΜΗΣ

 Ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης], πάγος, espresso, σιρόπι με γεύση 

βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], σως 

καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη 

άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών 

οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, 

αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη].

Iced Mocha - ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ

Iced Mocha - ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Iced Mocha - ΓΑΛΑ ΣΟΓΙΑΣ

Ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, 

κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], πάγος, espresso, σιρόπι με 

γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], 

σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  λιπαρά, (ΓΑΛΑ), 

σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια 

λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, 

αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη].

Iced Caramel Macchiato - ΓΑΛΑ 

ΚΑΡΥΔΑΣ

Iced Mocha - ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

Iced Mocha - ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ     
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

Άπαχο ΓΑΛΑ, πάγος, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], 

espresso. 

 ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, πάγος, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα 

βανίλιας], espresso. 

Πλήρες ΓΑΛΑ, πάγος, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], 

espresso. 

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ (2,5%), φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές 

ουσίες, θαλασσινό αλάτι], πάγος, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα 

βανίλιας], espresso. 

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό κάλιο, 

ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], πάγος, σαντιγί με μειωμένα 

λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  

γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: 

καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], espresso. 



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 1244 297 14,6 10,4 31,9 25,1 6,3 6,4 0,29 66

Grande 1624 388 19,6 13,9 41,1 32,7 7,9 8,1 0,36 66

Venti 1852 442 21,1 14,9 48,9 38,9 9,4 9,9 0,42 99

Tall 1145 275 14,6 11,1 26,6 24,6 5,2 6,4 0,42 66

Grande 1500 361 19,6 14,9 34,4 32 6,5 8,1 0,52 66

Venti 1712 411 21,1 16 41,3 38,1 7,8 9,9 0,61 99

Tall 1410 336 15,1 12 39,3 38,4 0,2 10,7 0,45 66

Grande 1861 444 20,4 16,2 51,5 50,7 0,2 13,5 0,56 66

Venti 2165 516 22,3 17,7 62,7 61,4 0,3 16 0,68 99

Tall 1532 366 18,6 13,1 39,1 38,2 0,2 10,5 0,44 66

Grande 2015 481 24,8 17,5 51,3 50,4 0,2 13,3 0,56 66

Venti 2339 558 27,3 19,3 62,4 61,1 0,3 15,8 0,67 99

Tall 1319 314 12,6 9,1 39,4 38,6 0,2 10,7 0,45 66

Grande 1746 417 17,2 12,5 51,7 50,9 0,2 13,5 0,57 66

Venti 2034 485 18,6 13,6 62,9 61,6 0,3 16 0,69 99

Tall 1230 294 14,3 9,1 35,6 34,6 0,8 5,3 0,36 66

Grande 1634 391 19,4 12,5 46,9 45,8 0,9 6,7 0,45 66

Venti 1956 468 22,5 14,6 57,4 55,9 1,1 8,2 0,56 99

Iced Mocha - ΓΑΛΑ ΒΡΩΜΗΣ

Iced White Mocha - ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

Άπαχο ΓΑΛΑ, πάγος, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως λευκής σοκολάτας [ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο 

ΓΑΛΑ (συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, ζάχαρη), έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- και διγλυκερίδια 

λιπαρών οξέων], espresso.

Iced White Mocha - ΓΑΛΑ 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ (2,5%), φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές 

ουσίες, θαλασσινό αλάτι], πάγος, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως λευκής σοκολάτας [ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο 

ζαχαρούχο ΓΑΛΑ (συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, ζάχαρη), έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- και 

διγλυκερίδια λιπαρών οξέων], espresso.

ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, πάγος, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως λευκής σοκολάτας [ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο 

ζαχαρούχο ΓΑΛΑ (συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, ζάχαρη), έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- και 

διγλυκερίδια λιπαρών οξέων], espresso.

Ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης], πάγος, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη 

μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], espresso. 

Ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, 

κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], πάγος, σαντιγί με μειωμένα 

λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  

γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: 

καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], espresso. 

Πλήρες ΓΑΛΑ, πάγος, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως λευκής σοκολάτας [ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο 

ΓΑΛΑ (συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, ζάχαρη), έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- και διγλυκερίδια 

λιπαρών οξέων], espresso.

Iced White Mocha - ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ

Iced White Mocha -  ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ 

ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

Iced Mocha - ΓΑΛΑ ΚΑΡΥΔΑΣ



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 1363 325 15,2 9,5 36,5 35,6 1,2 10 0,5 66

Grande 1801 430 20,5 13 48 47,2 1,4 12,6 0,62 66

Venti 2097 500 22,4 14,1 58,7 57,4 1,7 15 0,75 99

Tall 1470 351 16,6 12,4 42,4 36,8 4,1 6,1 0,46 66

Grande 1937 462 22,2 16,6 55,4 48,6 5 7,8 0,58 66

Venti 2251 537 24,4 18,3 67,1 59 5,8 9,5 0,7 99

Tall 1372 329 16,6 13,1 37,1 36,2 3 6,1 0,59 66

Grande 1813 435 22,2 17,5 48,8 47,9 3,7 7,8 0,75 66

Venti 2110 506 24,4 19,3 59,5 58,2 4,3 9,5 0,89 99

Starbucks Doubleshot™ Iced Coffee Tall 
Πάγος, espresso, μείγμα κρέμας γάλακτος με γάλα [ΓΑΛΑ], απλό γλυκαντικό σιρόπι [σιρόπι ζάχαρης, νερό, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο].
370 89 8,2 5 2,3 1,5 0,2 1,6 0,09 66

Starbucks Doubleshot™ Vanilla Iced 

Coffee
Tall 

Πάγος, espresso, μείγμα κρέμας γάλακτος με γάλα [ΓΑΛΑ], σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, 

ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο].
445 107 8,2 5 6,8 5,8 0,2 1,6 0,09 66

Iced White Mocha - ΓΑΛΑ ΚΑΡΥΔΑΣ

Ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, 

κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], πάγος, σαντιγί με μειωμένα 

λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: 

μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως λευκής 

σοκολάτας [ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο ΓΑΛΑ (συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, ζάχαρη), 

έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων], espresso.

Iced White Mocha - ΓΑΛΑ ΣΟΓΙΑΣ

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό κάλιο, 

ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], πάγος, σαντιγί με μειωμένα 

λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: 

μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως λευκής 

σοκολάτας [ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο ΓΑΛΑ (συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, ζάχαρη), 

έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων], espresso.

Iced White Mocha - ΓΑΛΑ ΒΡΩΜΗΣ

Ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης], πάγος, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως λευκής σοκολάτας 

[ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο ΓΑΛΑ (συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, ζάχαρη), έλαιο 

καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων], espresso.



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Ζεστή σοκολάτα

Short 850 203 9,6 7,5 19,9 19 2,5 7,8 0,19 14

Tall 1241 296 13,2 10,5 29,9 28,6 3,6 12,3 0,31 20

Grande 1576 376 16,3 13 38,7 36,9 4,8 15,8 0,39 27

Venti 1903 454 18,8 15,1 48 45,8 5,9 19,9 0,5 34

Short 957 228 12,7 8,5 19,7 18,8 2,5 7,6 0,19 14

Tall 1418 338 18,2 12,1 29,7 28,3 3,6 12 0,3 20

Grande 1804 430 22,8 15 38,4 36,6 4,8 15,5 0,38 27

Venti 2194 523 27 17,7 47,5 45,3 5,9 19,4 0,49 34

Short 770 184 7,4 5 20 19,1 2,5 7,8 0,19 14

Tall 1109 264 9,5 6,3 30,2 28,9 3,6 12,3 0,31 20

Grande 1405 335 11,6 7,7 39 37,3 4,8 15,8 0,4 27

Venti 1686 402 12,7 8,3 48,4 46,2 5,9 19,9 0,51 34

Short 692 166 8,9 5 16,7 15,6 3 3 0,11 14

Tall 980 235 12 6,3 24,7 23 4,4 4,4 0,18 20

Grande 1238 297 14,8 7,6 31,9 29,8 5,8 5,7 0,23 27

Venti 1474 354 16,8 8,2 39,3 36,7 7,3 7 0,29 34

Short 808 193 9,7 5,3 17,5 16,5 3,3 7,1 0,23 13,6

Tall 1172 280 13,4 6,8 26 24,6 5 11,2 0,38 20,4

Grande 1487 355 16,5 8,3 33,6 31,8 6,6 14,4 0,49 27,2

Venti 1790 428 19 9,1 41,4 39,2 8,2 18,1 0,62 34

Short 903 216 10,9 7,8 22,6 17,5 5,8 3,8 0,20 13,6

Tall 1328 317 15,3 11 34,4 26,2 9,2 5,7 0,33 20,4

Grande 1688 403 19,1 13,7 44,5 33,8 11,9 7,3 0,42 27,2

Venti 2046 488 22,2 16 55,3 41,9 15 9 0,53 34

Signature Hot Chocolate - ΑΠΑΧΟ 

ΓΑΛΑ

Άπαχο ΓΑΛΑ, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του 

αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], 

μείγμα κακάο υψηλής ποιότητας [ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, κακαόμαζα, εκχύλισμα βανίλιας].

Signature Hot Chocolate - ΓΑΛΑ 

ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

Signature Hot Chocolate - ΠΛΗΡΕΣ 

ΓΑΛΑ

Πλήρες ΓΑΛΑ, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του 

αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], 

μείγμα κακάο υψηλής ποιότητας [ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, κακαόμαζα, εκχύλισμα βανίλιας].

ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη,  σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], 

μείγμα κακάο υψηλής ποιότητας [ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, κακαόμαζα, εκχύλισμα βανίλιας].

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο φωσφορικό 

κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές ουσίες, 

θαλασσινό αλάτι], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του 

αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], 

μείγμα κακάο υψηλής ποιότητας [ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, κακαόμαζα, εκχύλισμα βανίλιας].

Signature Hot Chocolate - ΓΑΛΑ 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Signature Hot Chocolate - ΓΑΛΑ 

ΣΟΓΙΑΣ

Signature Hot Chocolate - ΓΑΛΑ 

ΒΡΩΜΗΣ

 Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό κάλιο, 

ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν],  σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη 

μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], μείγμα κακάο υψηλής ποιότητας [ζάχαρη, 

αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, κακαόμαζα, εκχύλισμα βανίλιας].

Ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα 

γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και 

διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη 

μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], μείγμα κακάο υψηλής ποιότητας [ζάχαρη, 

αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, κακαόμαζα, εκχύλισμα βανίλιας].



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Short 816 197 10,9 8,5 18 17 4,9 3,8 0,32 13,6

Tall 1186 286 15,3 12,1 26,8 25,4 7,6 5,7 0,52 20,4

Grande 1504 362 19,1 15 34,6 32,8 9,9 7,3 0,67 27,2

Venti 1812 436 22,2 17,7 42,8 40,6 12,4 9 0,84 34

Short
1046 249 10,2 7,9 30,4 29,3 2,3 7,6 0,21 13,6

Tall 1513 360 13,8 10,9 44,9 43,4 3,5 12,1 0,33 20

Grande 1923 458 16,9 13,4 58,1 56,1 4,6 15,7 0,42 27

Venti 2327 553 19,3 15,5 71,8 69,5 5,8 19,7 0,52 34

Short 1153 275 13,3 8,8 30,2 29,1 2,3 7,4 0,21 14

Tall 1690 403 18,8 12,4 44,6 43,1 3,5 11,9 0,32 20

Grande 2151 512 23,4 15,4 57,8 55,8 4,6 15,3 0,41 27

Venti 2617 623 27,6 18 71,4 69 5,8 19,3 0,51 34

Short 966 230 8 5,4 30,5 29,4 2,3 7,6 0,22 14

Tall 1381 329 10,1 6,7 45,2 43,6 3,5 12,1 0,34 20

Grande 1753 417 12,1 8 58,4 56,5 4,6 15,7 0,42 27

Venti 2110 501 13,3 8,7 72,3 69,9 5,8 19,7 0,53 34

Short 888 213 9,5 5,3 27,2 25,9 2,8 2,8 0,14 14

Tall 1252 300 12,6 6,6 39,6 37,8 4,3 4,2 0,2 20

Grande 1586 379 15,4 7,9 51,3 49 5,7 5,5 0,25 27

Venti 1897 454 17,4 8,5 63,2 60,3 7,1 6,8 0,31 34

Signature Caramel Hot Chocolate - 

ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

Άπαχο ΓΑΛΑ, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του 

αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη, κρέμα 

γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, 

μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: 

τριφωσφορικά άλατα, αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη], σιρόπι με γεύση καραμέλας (ζάχαρη, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο)],  μείγμα κακάο υψηλής ποιότητας 

[ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, κακαόμαζα, εκχύλισμα βανίλιας].

Signature Caramel Hot Chocolate - 

ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη, κρέμα 

γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, 

μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: 

τριφωσφορικά άλατα, αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη], σιρόπι με γεύση καραμέλας (ζάχαρη, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο)],  μείγμα κακάο υψηλής ποιότητας 

[ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, κακαόμαζα, εκχύλισμα βανίλιας].

Signature Caramel Hot Chocolate - 

ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ

Πλήρες ΓΑΛΑ σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του 

αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη, κρέμα 

γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, 

μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: 

τριφωσφορικά άλατα, αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη], σιρόπι με γεύση καραμέλας (ζάχαρη, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο)],  μείγμα κακάο υψηλής ποιότητας 

[ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, κακαόμαζα, εκχύλισμα βανίλιας].

Signature Caramel Hot Chocolate - 

ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο φωσφορικό 

κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές ουσίες, 

θαλασσινό αλάτι], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του 

αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη, κρέμα 

γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, 

μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: 

τριφωσφορικά άλατα, αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη], σιρόπι με γεύση καραμέλας (ζάχαρη, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο)],  μείγμα κακάο υψηλής ποιότητας 

[ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, κακαόμαζα, εκχύλισμα βανίλιας].

Signature Hot Chocolate - ΓΑΛΑ 

ΚΑΡΥΔΑΣ

Ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, 

κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη 

μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], μείγμα κακάο υψηλής ποιότητας [ζάχαρη, 

αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, κακαόμαζα, εκχύλισμα βανίλιας].



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Short 1005 240 10,3 5,7 28 26,9 3,1 6,9 0,26 14

Tall 1444 344 13,9 7,2 40,9 39,4 4,8 11 0,4 20

Grande 1835 437 17,1 8,6 53 51 6,4 14,3 0,51 27

Venti 2214 527 19,6 9,4 65,3 62,9 8 17,9 0,64 34

Short 1099 262 11,5 8,2 33,1 27,8 5,7 3,6 0,22 14

Tall 1600 381 15,9 11,4 49,4 41 9 5,5 0,35 20

Grande 2036 485 19,6 14,1 63,9 53,1 11,8 7,1 0,44 27

Venti 2470 588 22,8 16,3 79,2 65,5 14,9 8,9 0,55 34

Short 1013 243 11,5 8,8 28,5 27,4 4,7 3,6 0,34 14

Tall 1458 350 15,9 12,4 41,7 40,2 7,4 5,5 0,54 20

Grande 1852 444 19,6 15,4 54 52,1 9,7 7,1 0,69 27

Venti 2236 536 22,8 18,1 66,6 64,2 12,3 8,9 0,87 34

Short 994 237 9,6 7,5 28,3 27,2 2,5 7,8 0,19 14

Tall 1457 347 13,2 10,5 42,6 40,9 3,6 12,3 0,31 20

Grande 1863 443 16,3 13 55,6 53,3 4,8 15,8 0,39 27

Venti 2263 538 18,8 15,1 69,1 66,3 5,9 19,9 0,5 34

Ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, 

κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες],  σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως καραμέλας  

[ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη, κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων 

φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιφριστικός 

παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη], σιρόπι με γεύση καραμέλας (ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο)],  μείγμα κακάο υψηλής ποιότητας [ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη 

κακάο, κακαόμαζα, εκχύλισμα βανίλιας].

ΓΑΛΑ χωρις λακτόζη, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], 

σιρόπι με γεύση φουντουκιού [νερό, ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό: 

ανθρακικό κάλιο],  μείγμα κακάο υψηλής ποιότητας [ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, κακαόμαζα, εκχύλισμα 

βανίλιας].

Signature Hazelnut Hot Chocolate - 

ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

 Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό κάλιο, 

ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν],   σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως καραμέλας  

[ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη, κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων 

φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιφριστικός 

παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη], σιρόπι με γεύση καραμέλας (ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο)],  μείγμα κακάο υψηλής ποιότητας [ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη 

κακάο, κακαόμαζα, εκχύλισμα βανίλιας].

Signature Caramel Hot Chocolate - 

ΓΑΛΑ ΣΟΓΙΑΣ

Signature Caramel Hot Chocolate - 

ΓΑΛΑ ΒΡΩΜΗΣ

Ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα 

γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και 

διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως καραμέλας  [ζάχαρη, 

δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη, κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής 

προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιφριστικός παράγοντας: 

διμεθυλική πολυσιλοξάνη], σιρόπι με γεύση καραμέλας (ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό 

οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο)],  μείγμα κακάο υψηλής ποιότητας [ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, 

κακαόμαζα, εκχύλισμα βανίλιας].

Signature Caramel Hot Chocolate - 

ΓΑΛΑ ΚΑΡΥΔΑΣ



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Short 1101 262 12,7 8,5 28,2 27 2,5 7,6 0,19 14

Tall 1634 389 18,2 12,1 42,4 40,6 3,6 12 0,3 20

Grande 2091 498 22,8 15 55,3 53 4,8 15,5 0,38 27

Venti 2553 608 27 17,7 68,7 65,8 5,9 19,4 0,49 34

Short 914 218 7,4 5 28,5 27,3 2,5 7,8 0,19 14

Tall 1325 315 9,5 6,3 42,9 41,2 3,6 12,3 0,31 20

Grande 1693 403 11,6 7,7 56 53,7 4,8 15,8 0,4 27

Venti 2046 486 12,7 8,3 69,6 66,7 5,9 19,9 0,51 34

Short 836 200 8,9 5 25,2 23,8 3 3 0,11 14

Tall 1195 286 12 6,3 37,4 35,4 4,4 4,4 0,18 20

Grande 1526 365 14,8 7,6 48,8 46,2 5,8 5,7 0,23 27

Venti 1833 438 16,8 8,2 60,4 57,2 7,3 7 0,29 34

Short 952 227 9,7 5,3 25,9 24,7 3,3 7,1 0,23 14

Tall 1388 331 13,4 6,8 38,6 36,9 5 11,2 0,38 20

Grande 1775 423 16,5 8,3 50,5 48,2 6,6 14,4 0,49 27

Venti 2150 512 19 9,1 62,6 59,7 8,2 18,1 0,62 34

Short 1046 250 10,9 7,8 31,1 25,7 5,8 3,8 0,2 14

Tall 1544 368 15,3 11 47,1 38,5 9,2 5,7 0,33 20

Grande 1976 471 19,1 13,7 61,4 50,3 11,9 7,3 0,42 27

Venti 2406 573 22,2 16 76,5 62,4 15 9 0,53 34

Short 960 230 10,9 8,5 26,4 25,2 4,9 3,8 0,32 14

Tall 1401 336 15,3 12,1 39,5 37,7 7,6 5,7 0,52 20

Grande 1792 430 19,1 15 51,5 49,2 9,9 7,3 0,67 27

Venti 2171 521 22,2 17,7 63,9 61,1 12,4 9 0,84 34

Signature Hazelnut Hot Chocolate - 

ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

Άπαχο ΓΑΛΑ, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του 

αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], 

σιρόπι με γεύση φουντουκιού [νερό, ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό: 

ανθρακικό κάλιο],  μείγμα κακάο υψηλής ποιότητας [ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, κακαόμαζα, εκχύλισμα 

βανίλιας].

Πλήρες ΓΑΛΑ, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του 

αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], 

σιρόπι με γεύση φουντουκιού [νερό, ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό: 

ανθρακικό κάλιο],  μείγμα κακάο υψηλής ποιότητας [ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, κακαόμαζα, εκχύλισμα 

βανίλιας].

Signature Hazelnut Hot Chocolate - 

ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο φωσφορικό 

κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές ουσίες, 

θαλασσινό αλάτι], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του 

αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], 

σιρόπι με γεύση φουντουκιού [νερό, ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό: 

ανθρακικό κάλιο],  μείγμα κακάο υψηλής ποιότητας [ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, κακαόμαζα, εκχύλισμα 

βανίλιας].

Signature Hazelnut Hot Chocolate - 

ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Signature Hazelnut Hot Chocolate - 

ΓΑΛΑ ΣΟΓΙΑΣ

 Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό κάλιο, 

ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν],  σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη 

μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], σιρόπι με γεύση φουντουκιού [νερό, ζάχαρη, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο],  μείγμα κακάο υψηλής ποιότητας 

[ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, κακαόμαζα, εκχύλισμα βανίλιας].

Ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα 

γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και 

διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη 

μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], σιρόπι με γεύση φουντουκιού [νερό, ζάχαρη, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο],  μείγμα κακάο υψηλής ποιότητας 

[ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, κακαόμαζα, εκχύλισμα βανίλιας].

Signature Hazelnut Hot Chocolate - 

ΓΑΛΑ ΒΡΩΜΗΣ

Signature Hazelnut Hot Chocolate - 

ΓΑΛΑ ΚΑΡΥΔΑΣ

Ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, 

κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη 

μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], σιρόπι με γεύση φουντουκιού [νερό, ζάχαρη, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο],  μείγμα κακάο υψηλής ποιότητας 

[ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, κακαόμαζα, εκχύλισμα βανίλιας].



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 851 203 9,5 7,1 25,7 24,9 0,1 3,7 0,41 23

Grande 1167 278 13 9,7 35,5 34,5 0,2 4,7 0,57 33

Venti 1318 314 13,2 9,9 43,4 42,1 0,2 5,2 0,69 42

Tall 905 216 11 7,6 25,6 24,8 0,1 3,6 0,41 23

Grande 1232 294 14,9 10,3 35,4 34,4 0,2 4,6 0,57 33

Venti 1389 331 15,3 10,5 43,3 42 0,2 5,1 0,69 42

Tall 812 193 8,4 5,9 25,7 25 0,1 3,7 0,42 23

Grande 1119 267 11,7 8,2 35,6 34,6 0,2 4,7 0,57 33

Venti 1265 301 11,7 8,2 43,6 42,2 0,2 5,2 0,7 42

Tall 772 185 9,1 5,9 24,1 23,2 0,4 1,3 0,38 23

Grande 1071 256 12,6 8,2 33,6 32,4 0,5 1,8 0,52 33

Venti 1213 289 12,8 8,2 41,3 39,9 0,6 2 0,64 42

Tall 831 198 9,5 6 24,5 23,7 0,5 3,4 0,44 23

Grande 1142 273 13,1 8,4 34,1 33 0,7 4,3 0,59 33

Venti 1290 308 13,3 8,4 41,8 40,5 0,8 4,7 0,72 42

Coffee Frappuccino® - ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα: συμπύκνωμα 

μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino 

roast].

Coffee Frappuccino® -  ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ 

ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

Πάγος, ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα: 

συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές 

frappuccino roast].

Coffee Frappuccino® - ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ

Πάγος,  πλήρες ΓΑΛΑ, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα: συμπύκνωμα 

μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino 

roast].

Coffee Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Πάγος, ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ (2,5%), φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές 

ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα: 

συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές 

frappuccino roast].

Coffee Frappuccino® - ΓΑΛΑ ΣΟΓΙΑΣ

Πάγος,  ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό 

κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι frappuccino  με 

γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό 

κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα: συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], υδατοδιαλυτός 

καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast].

Frappuccino® blended beverages



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 878 209 10,1 7,3 27 24,2 1,8 1,7 0,42 23

Grande 1199 286 13,8 9,9 37,2 33,6 2,2 2,3 0,57 33

Venti 1353 322 14,1 10,1 45,3 41,1 2,5 2,5 0,7 42

Tall 835 200 10,1 7,6 24,7 24 1,3 1,7 0,48 23

Grande 1147 275 13,8 10,3 34,4 33,3 1,6 2,3 0,65 33

Venti 1296 310 14,1 10,5 42,2 40,8 1,8 2,5 0,78 42

Tall 1006 240 10,2 7,6 33,1 32,1 0,1 3,8 0,44 23

Grande 1355 323 13,7 10,2 44,9 43,6 0,2 4,8 0,59 33

Venti 1535 365 14 10,4 54,6 53 0,2 5,2 0,72 42

Tall 1059 252 11,7 8,1 33 32,1 0,1 3,7 0,43 23

Grande 1419 338 15,6 10,8 44,8 43,5 0,2 4,7 0,59 33

Venti 1607 382 16 11 54,5 52,9 0,2 5,1 0,71 42

Caramel Frappuccino® -  ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ 

ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

Πάγος, ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση καραμέλας (ζάχαρη, νερό, φυσικές αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο)], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο 

(ΓΑΛΑ), φρουκτόζη, κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  

κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα,αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη], 

υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], σιρόπι frappuccino με γεύση καφέ 

[νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, 

ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα: συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας].

Caramel Frappuccino® - ΠΛΗΡΕΣ 

ΓΑΛΑ

Πάγος, πλήρες ΓΑΛΑ, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση καραμέλας (ζάχαρη, νερό, φυσικές αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής οξύτητας: 

κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο)], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), 

φρουκτόζη, κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  

κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα,αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη], 

υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], σιρόπι frappuccino με γεύση καφέ 

[νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, 

ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα: συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας].

Πάγος,  ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: 

όξινο ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής:μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι frappuccino  με 

γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό 

κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα: συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], υδατοδιαλυτός 

καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast]. 

Coffee Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΒΡΩΜΗΣ

Πάγος, ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι 

τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], σαντιγί με μειωμένα 

λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  

γαλακτωματοποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: 

καραγενάνη], σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: 

κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα: συμπύκνωμα μήλου, καρότου, 

ιβίσκου και μελάσας] καφές [νερό, υδατοδιαλυτός καφές Frappuccino Roast].

Coffee Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΚΑΡΥΔΑΣ



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 966 230 9,1 6,3 33,2 32,2 0,1 3,8 0,44 23,3

Grande 1306 311 12,4 8,7 45,0 43,7 0,2 4,8 0,59 32,9

Venti 1482 353 12,5 8,7 54,7 53,1 0,2 5,2 0,72 41,7

Tall 927 221 9,8 6,3 31,5 30,5 0,4 1,4 0,40 23,3

Grande 1259 300 13,3 8,6 43,0 41,6 0,5 1,9 0,54 32,9

Venti 1430 341 13,5 8,7 52,5 50,8 0,6 2,1 0,67 41,7

Tall 985 235 10,2 6,5 31,9 30,9 0,5 3,5 0,46 23,3

Grande 1329 317 13,8 8,8 43,5 42,2 0,7 4,4 0,62 32,9

Venti 1508 359 14,0 8,9 53,0 51,4 0,8 4,8 0,75 41,7

Caramel Frappuccino® - ΑΠΑΧΟ 

ΓΑΛΑ

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ,  σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση καραμέλας (ζάχαρη, νερό, φυσικές αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής οξύτητας: 

κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο)], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), 

φρουκτόζη, κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  

κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα,αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη], 

υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], σιρόπι frappuccino με γεύση καφέ 

[νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, 

ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα: συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας].

Caramel Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Πάγος,  ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ (2,5%), φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές 

ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση καραμέλας (ζάχαρη, νερό, φυσικές αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο)], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο 

(ΓΑΛΑ), φρουκτόζη, κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  

κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα,αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη], 

υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast, σιρόπι frappuccino με γεύση καφέ 

[νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, 

ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα: συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας].

Caramel Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΣΟΓΙΑΣ

Πάγος, ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό 

κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση 

καραμέλας (ζάχαρη, νερό, φυσικές αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο)], 

σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη, κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), 

σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια 

λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά 

άλατα,αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός 

καφές frappuccino roast], σιρόπι frappuccino με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα: συμπύκνωμα μήλου, 

καρότου, ιβίσκου και μελάσας].



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 1032 246 10,8 7,7 34,5 31,4 1,8 1,8 0,44 23,3

Grande 1387 330 14,5 10,4 46,6 42,7 2,2 2,3 0,60 32,9

Venti 1571 374 14,8 10,6 56,4 52,0 2,5 2,6 0,73 41,7

Tall 989 236 10,8 8,1 32,2 31,2 1,3 1,8 0,50 23,3

Grande 1334 319 14,5 10,8 43,8 42,5 1,6 2,3 0,67 32,9

Venti 1513 361 14,8 11,0 53,3 51,7 1,8 2,6 0,80 41,7

Tall 473 112 1,4 1,3 21,4 20,4 0,2 3,2 0,38 48

Grande 667 157 1,8 1,6 31,1 29,7 0,3 4,1 0,53 59

Venti 809 191 2 1,8 38,6 36,9 0,3 4,5 0,65 66

Tall 521 123 2,8 1,7 21,3 20,3 0,2 3,2 0,37 48

Grande 728 172 3,5 2,1 31 29,6 0,3 4 0,53 59

Venti 877 207 3,9 2,4 38,5 36,8 0,3 4,4 0,65 66

Tall 437 103 0,4 0,1 21,5 20,5 0,2 3,2 0,38 48

Grande 621 146 0,5 0,2 31,1 29,8 0,3 4,1 0,54 59

Venti 759 179 0,6 0,2 38,7 37 0,3 4,5 0,66 66

Caramel Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΒΡΩΜΗΣ

Πάγος,  ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: 

όξινο ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση 

καραμέλας (ζάχαρη, νερό, φυσικές αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο)], 

σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη, κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), 

σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια 

λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά 

άλατα,αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός 

καφές frappuccino roast], σιρόπι frappuccino με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα: συμπύκνωμα μήλου, 

καρότου, ιβίσκου και μελάσας].

Πάγος,  ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι 

τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], σαντιγί με μειωμένα 

λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: 

μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση 

καραμέλας (ζάχαρη, νερό, φυσικές αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο)], 

σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη, κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), 

σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια 

λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά 

άλατα,αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός 

καφές frappuccino roast], σιρόπι frappuccino με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα: συμπύκνωμα μήλου, 

καρότου, ιβίσκου και μελάσας].

Caramel Frappuccino® -  ΓΑΛΑ 

ΚΑΡΥΔΑΣ

Espresso Frappuccino® - ΑΠΑΧΟ 

ΓΑΛΑ

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, 

καρότου, ιβίσκου και μελάσας], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], 

espresso.

Espresso Frappuccino® - ΠΛΗΡΕΣ 

ΓΑΛΑ

Πάγος, πλήρες ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, 

καρότου, ιβίσκου και μελάσας], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], 

espresso.

Espresso Frappuccino® - ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ 

ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

Πάγος, ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα 

μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino 

roast], espresso. I



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 403 95 1,1 0,1 20 18,9 0,4 1,1 0,34 48

Grande 576 136 1,4 0,1 29,2 27,8 0,5 1,4 0,49 59

Venti 710 168 1,6 0,2 36,6 34,8 0,6 1,5 0,61 66

Tall 455 108 1,5 0,3 20,3 19,3 0,6 2,9 0,4 48

Grande 643 152 1,9 0,3 29,7 28,3 0,7 3,7 0,56 59

Venti 783 185 2,1 0,4 37 35,4 0,8 4,1 0,68 66

Tall 497 117 2 1,4 22,6 19,7 1,7 1,4 0,38 48

Grande 697 165 2,5 1,8 32,6 28,9 2,2 1,8 0,54 59

Venti 843 199 2,8 2 40,3 36 2,4 2 0,66 66

Tall 458 109 2 1,7 20,6 19,5 1,3 1,4 0,43 48

Grande 647 154 2,5 2,2 30 28,6 1,6 1,8 0,61 59

Venti 788 187 2,8 2,4 37,4 35,7 1,8 2 0,73 66

Tall 990 236 10,1 7,5 31 29,9 1 4,8 0,4 22

Grande 1346 321 13,9 10,2 42,3 40,6 1,3 6,1 0,53 30

Venti 1597 380 14,5 10,7 54,4 52,3 1,7 7,2 0,68 41

Tall 1041 248 11,6 7,9 30,9 29,8 1 4,7 0,39 22

Grande 1406 335 15,6 10,7 42,2 40,6 1,3 6 0,53 30

Venti 1667 397 16,5 11,3 54,3 52,1 1,7 7,1 0,68 41

Πάγος, ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι 

τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], σιρόπι frappuccino  με 

γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό 

κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], υδατοδιαλυτός καφές 

frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], espresso.

Espresso Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΚΑΡΥΔΑΣ

Espresso Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Πάγος, ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές 

ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, 

καρότου, ιβίσκου και μελάσας], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], 

espresso.

Espresso Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΣΟΓΙΑΣ

Πάγος, ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό 

κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σιρόπι frappuccino  με 

γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό 

κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], υδατοδιαλυτός καφές 

frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], espresso.

Πάγος, ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: 

όξινο ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης], σιρόπι frappuccino  με γεύση 

καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, 

ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], υδατοδιαλυτός καφές 

frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], espresso.

Espresso Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΒΡΩΜΗΣ

Mocha Frappuccino® -  ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ 

ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

Mocha Frappuccino® - ΠΛΗΡΕΣ 

ΓΑΛΑ

Πάγος, ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη,  σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα 

βανίλιας], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast, σιρόπι frappuccino  με 

γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό 

κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας].  

Πάγος, πλήρες ΓΑΛΑ, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], 

υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast, σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ 

[νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, 

ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας].  



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 952 227 9,1 6,3 31,1 29,9 1 4,8 0,4 22

Grande 1301 310 12,6 8,8 42,3 40,7 1,3 6,1 0,53 30

Venti 1545 368 13 9 54,5 52,4 1,7 7,2 0,69 41

Tall 915 218 9,8 6,3 29,5 28,3 1,2 2,5 0,36 22

Grande 1257 300 13,5 8,8 40,5 38,8 1,6 3,4 0,49 30

Venti 1494 356 14 9 52,3 50,1 2,1 4,1 0,64 41

Tall 970 231 10,2 6,4 29,9 28,7 1,4 4,4 0,42 22

Grande 1323 315 13,9 9 40,9 39,3 1,8 5,7 0,56 30

Venti 1570 374 14,5 9,2 52,8 50,7 2,3 6,8 0,71 41

Tall 1015 242 10,7 7,6 32,3 29,2 2,6 2,9 0,4 22

Grande 1376 328 14,6 10,4 43,8 39,8 3,2 3,8 0,54 30

Venti 1631 388 15,3 10,9 56,2 51,3 3,9 4,6 0,69 41

Πάγος, ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: 

όξινο ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη 

μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, 

υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast, σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 

χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας].  

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], 

υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast, σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ 

[νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, 

ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας].  

Mocha Frappuccino® - ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

Πάγος, ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ (2,5%), φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές 

ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα 

βανίλιας], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast, σιρόπι frappuccino  με 

γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό 

κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας].  

Mocha Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Mocha Frappuccino® - ΓΑΛΑ ΣΟΓΙΑΣ

Πάγος, ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό 

κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη 

μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, 

υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast, σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 

χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας].  

Mocha Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΒΡΩΜΗΣ



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 974 233 10,7 8 30,1 28,9 2,1 2,9 0,46 22

Grande 1327 317 14,6 10,8 41,2 39,6 2,7 3,8 0,6 30

Venti 1575 376 15,3 11,3 53,1 51 3,3 4,6 0,77 41

Tall 1030 245 10,6 8 33,1 32,3 0,1 4,5 0,45 22

Grande 1487 354 15 11,3 48,7 47,7 0,2 6 0,63 31

Venti 1638 390 15,2 11,5 56,7 55,4 0,2 6,5 0,76 40

Tall 1081 258 12 8,5 33 32,3 0,1 4,4 0,45 22

Grande 1548 369 16,7 11,9 48,6 47,6 0,2 5,9 0,63 31

Venti 1706 406 17,1 12,1 56,6 55,2 0,2 6,4 0,76 40

Tall 991 236 9,5 6,8 33,1 32,4 0,1 4,5 0,45 22

Grande 1441 343 13,7 9,9 48,8 47,8 0,2 6 0,63 31

Venti 1587 378 13,8 9,9 56,8 55,5 0,2 6,5 0,76 40

Tall 1397 333 14,6 9,9 46,9 45,8 0,4 3,3 0,59 31

Grande 1537 366 14,7 9,9 54,6 53,2 0,5 3,5 0,71 40

Venti 1010 241 10,6 6,9 31,9 31,2 0,5 4,1 0,47 22

White Mocha Frappuccino® - 

ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

 Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], δατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], 

σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και 

μελάσας], σως λευκής σοκολάτας [ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, 

βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων].

 Πάγος, ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], δατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino 

roast], σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι 

ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου 

και μελάσας], σως λευκής σοκολάτας [ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, 

βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων].

White Mocha Frappuccino® -  ΓΑΛΑ 

ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

 Πάγος,πλήρες ΓΑΛΑ, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], δατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], 

σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και 

μελάσας], σως λευκής σοκολάτας [ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, 

βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων].

White Mocha Frappuccino® - 

ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ

White Mocha Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

 Πάγος, ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ (2,5%), φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές 

ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], δατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino 

roast], σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι 

ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου 

και μελάσας], σως λευκής σοκολάτας [ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, 

βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων].

Mocha Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΚΑΡΥΔΑΣ

Πάγος, ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι 

τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], σαντιγί με μειωμένα 

λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: 

μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, 

σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, 

υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast, σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 

χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας].  



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 1463 349 15,1 10,1 47,3 46,3 0,6 5,6 0,65 31

Grande 1611 384 15,2 10,1 55,1 53,8 0,7 6,1 0,79 40

Venti 1055 251 11,2 8,2 34,4 31,6 1,7 2,5 0,46 22

Tall 1517 361 15,7 11,5 50,3 46,9 2,1 3,7 0,64 31

Grande 1672 398 16 11,7 58,4 54,4 2,4 4 0,77 40

Venti 1013 242 11,2 8,5 32,1 31,4 1,3 2,5 0,51 22

Tall 1468 351 15,7 11,9 47,6 46,6 1,5 3,7 0,7 31

Grande 1616 386 16 12,1 55,4 54,1 1,8 4 0,84 40

Venti 1697 405 17,4 13,2 57,1 55,8 1,8 3,9 0,87 42

Tall 1278 306 15,9 12 35,8 35 1,9 3,9 0,39 72

Grande 1748 418 21,5 16,3 50 48,9 2,6 4,9 0,53 101

Venti 2079 497 24,4 18,7 62,1 60,7 3,4 5,5 0,65 128

White Mocha Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΣΟΓΙΑΣ

 Πάγος, ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό 

κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], δατοδιαλυτός καφές 

frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, 

φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], σως λευκής σοκολάτας [ζάχαρη, 

συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων].

 Πάγος, πρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές 

οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης], σαντιγί με μειωμένα 

λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: 

μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], δατοδιαλυτός 

καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, 

φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], σως λευκής σοκολάτας [ζάχαρη, 

συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων].

 Πάγος, ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι 

τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], σαντιγί με μειωμένα 

λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: 

μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], δατοδιαλυτός 

καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, 

φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], σως λευκής σοκολάτας [ζάχαρη, 

συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων].

White Mocha Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΚΑΡΥΔΑΣ

White Mocha Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΒΡΩΜΗΣ

Mocha Coconut Frappuccino®  -  

ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

Πάγος, ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα 

μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά 

αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική 

ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές 

frappuccino roast], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας]. 



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 1324 317 17,3 13 35,7 35 1,9 3,6 0,39 72

Grande 1804 432 23,2 17,4 49,9 48,8 2,6 4,5 0,53 101

Venti 2140 512 26,3 20 62 60,6 3,4 5,1 0,65 128

Tall 1228 293 14,5 11,2 36 35,2 1,9 3,7 0,39 72

Grande 1687 403 19,9 15,2 50,2 49,1 2,6 4,7 0,53 101

Venti 2012 480 22,6 17,6 62,3 60,9 3,4 5,3 0,65 128

Tall 1190 285 15,4 11,2 34,1 33,2 2,2 1,4 0,35 72

Grande 1642 393 20,9 15,3 47,8 46,6 2,9 1,9 0,49 101

Venti 1962 469 23,8 17,7 59,7 58,2 3,8 2,2 0,6 128

Tall 1247 298 15,8 11,4 34,5 33,7 2,3 3,4 0,39 72

Grande 1710 409 21,4 15,5 48,3 47,2 3,1 4,3 0,54 101

Venti 2037 487 24,3 17,9 60,3 58,9 4 4,8 0,66 128

Tall 1299 311 16,4 12,7 37,1 34,2 3,6 1,8 0,4 72

Grande 1773 424 22,2 17,1 51,5 47,9 4,6 2,3 0,55 101

Venti 2106 504 25,1 19,6 63,8 59,6 5,7 2,7 0,67 128

Mocha Coconut Frappuccino® - 

ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

Mocha Coconut Frappuccino®  - 

ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ

Mocha Coconut Frappuccino®  - 

ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Mocha Coconut Frappuccino®  - 

ΓΑΛΑ ΣΟΓΙΑΣ

Mocha Coconut Frappuccino® - 

ΓΑΛΑ ΒΡΩΜΗΣ

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, 

καρότου, ιβίσκου και μελάσας], σασαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά 

αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική 

ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], δατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές 

frappuccino roast], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας].

Πάγος, πλήρες ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, 

καρότου, ιβίσκου και μελάσας], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino 

roast], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας]. 

Πάγος, ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές 

ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, 

καρότου, ιβίσκου και μελάσας], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino 

roast], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας].

Πάγος, ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό 

κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σιρόπι frappuccino  με 

γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό 

κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], σαντιγί με μειωμένα 

λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: 

μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], υδατοδιαλυτός 

καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, 

αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας].

Πάγος, ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: 

όξινο ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης], σιρόπι frappuccino  με γεύση 

καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, 

ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], υδατοδιαλυτός καφές 

frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη 

σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας].



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 1255 301 16,4 13 34,8 34 3,1 1,8 0,46 72

Grande 1720 412 22,2 17,4 48,7 47,6 4 2,3 0,62 101

Venti 2048 490 25,1 20 60,7 59,3 5 2,7 0,74 128

Tall 1033 247 12,2 9,3 29,8 28,4 0,7 4 0,47 22

Grande 1436 343 17 12,9 41,9 39,8 1 5,2 0,66 32

Venti 1666 398 18,3 14 51,8 49,1 1,3 5,9 0,82 41

Tall 1085 259 13,7 9,8 29,8 28,3 0,7 4 0,47 22

Grande 1499 358 18,8 13,5 41,8 39,7 1 5,1 0,66 32

Venti 1736 414 20,3 14,6 51,7 49 1,3 5,8 0,81 41

Mocha Coconut Frappuccino®  - 

ΓΑΛΑ ΚΑΡΥΔΑΣ

Πάγος, ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι 

τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], σιρόπι frappuccino  με 

γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό 

κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], σαντιγί με μειωμένα 

λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: 

μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], υδατοδιαλυτός 

καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, 

αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας].

Java Chip Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

Πάγος, ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 

χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], σαντιγί [κρέμα γάλακτος 37% λιπαρά  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη 6%, 

γαλακτωματοποιητής: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  

[νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], σως μόκα   [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, 

εκχύλισμα βανίλιας],  κομματάκια  σοκολάτας [μείγμα με γεύση σοκολάτας (ζάχαρη, φυτικά έλαια (φοίνικέλαιο, βούτυρο 

καριτέ), σκόνη κακάο, σκόνη μαύρου κακάο, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, αλάτι, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ), 

τρίμματα μπισκότου  (αλεύρι σίτου (αλεύρι από ΣΙΤΑΡΙ, ανθρακικό ασβέστιο, σίδηρο, θειαμίνη, νιασίνη), ζάχαρη, φυτικά λίπη 

(φοινικέλαιο, κραμβέλαιο), αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, αλάτι, αυξητικοί παράγοντες: όξινο ανθρακικό νάτριο)], σως 

μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας].

Java Chip Frappuccino® - ΠΛΗΡΕΣ 

ΓΑΛΑ

Πάγος, πλήρες ΓΑΛΑ, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα 

μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino 

roast], σως μόκα   [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας],  κομματάκια  σοκολάτας 

[μείγμα με γεύση σοκολάτας (ζάχαρη, φυτικά έλαια (φοίνικέλαιο, βούτυρο καριτέ), σκόνη κακάο, σκόνη μαύρου κακάο, 

αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, αλάτι, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ), τρίμματα μπισκότου  (αλεύρι σίτου (αλεύρι 

από ΣΙΤΑΡΙ, ανθρακικό ασβέστιο, σίδηρο, θειαμίνη, νιασίνη), ζάχαρη, φυτικά λίπη (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο), 

αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, αλάτι, αυξητικοί παράγοντες: όξινο ανθρακικό νάτριο)], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα 

ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας].



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 995 238 11,1 8,1 29,9 28,5 0,7 4 0,48 22

Grande 1389 332 15,7 11,4 42 39,9 1 5,2 0,66 32

Venti 1614 385 16,8 12,3 51,9 49,2 1,3 5,9 0,82 41

Tall 957 229 11,9 8,1 28,3 26,8 0,9 1,7 0,44 22

Grande 1343 321 16,5 11,4 40 37,8 1,3 2,4 0,62 32

Venti 1563 374 17,8 12,3 49,7 46,9 1,6 2,8 0,77 41

Tall 1013 242 12,3 8,3 28,7 27,2 1,1 3,7 0,49 22

Grande 1412 337 17 11,6 40,4 38,4 1,5 4,8 0,69 32

Venti 1639 391 18,3 12,5 50,2 47,6 1,8 5,4 0,85 41

Java Chip Frappuccino® - ΑΠΑΧΟ 

ΓΑΛΑ

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά 

αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική 

ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 

χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, 

υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], σως μόκα   [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα 

βανίλιας],  κομματάκια  σοκολάτας [μείγμα με γεύση σοκολάτας (ζάχαρη, φυτικά έλαια (φοίνικέλαιο, βούτυρο καριτέ), σκόνη 

κακάο, σκόνη μαύρου κακάο, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, αλάτι, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ), τρίμματα 

μπισκότου  (αλεύρι σίτου (αλεύρι από ΣΙΤΑΡΙ, ανθρακικό ασβέστιο, σίδηρο, θειαμίνη, νιασίνη), ζάχαρη, φυτικά λίπη 

(φοινικέλαιο, κραμβέλαιο), αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, αλάτι, αυξητικοί παράγοντες: όξινο ανθρακικό νάτριο)], σως 

μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας].

Java Chip Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Πάγος,  ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές 

ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 

χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, 

υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], σως μόκα   [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα 

βανίλιας],  κομματάκια  σοκολάτας [μείγμα με γεύση σοκολάτας (ζάχαρη, φυτικά έλαια (φοίνικέλαιο, βούτυρο καριτέ), σκόνη 

κακάο, σκόνη μαύρου κακάο, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, αλάτι, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ), τρίμματα 

μπισκότου  (αλεύρι σίτου (αλεύρι από ΣΙΤΑΡΙ, ανθρακικό ασβέστιο, σίδηρο, θειαμίνη, νιασίνη), ζάχαρη, φυτικά λίπη 

(φοινικέλαιο, κραμβέλαιο), αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, αλάτι, αυξητικοί παράγοντες: όξινο ανθρακικό νάτριο)], σως 

μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας].

Java Chip Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΣΟΓΙΑΣ

Πάγος, ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό 

κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι frappuccino  με 

γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό 

κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], υδατοδιαλυτός καφές 

frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], σως μόκα   [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη 

σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας],  κομματάκια  σοκολάτας [μείγμα με γεύση σοκολάτας (ζάχαρη, φυτικά έλαια 

(φοίνικέλαιο, βούτυρο καριτέ), σκόνη κακάο, σκόνη μαύρου κακάο, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, αλάτι, 

γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ), τρίμματα μπισκότου  (αλεύρι σίτου (αλεύρι από ΣΙΤΑΡΙ, ανθρακικό ασβέστιο, σίδηρο, 

θειαμίνη, νιασίνη), ζάχαρη, φυτικά λίπη (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο), αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, αλάτι, αυξητικοί 

παράγοντες: όξινο ανθρακικό νάτριο)], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα 

βανίλιας].



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 1059 253 12,8 9,5 31,1 27,7 2,3 2,1 0,48 22

Grande 1467 350 17,7 13,1 43,5 38,9 3 2,9 0,67 32

Venti 1701 406 19,1 14,2 53,5 48,2 3,4 3,3 0,82 41

Tall 1017 244 12,8 9,8 28,9 27,5 1,8 2,1 0,54 22

Grande 1416 339 17,7 13,5 40,7 38,7 2,4 2,9 0,74 32

Venti 1645 393 19,1 14,6 50,5 47,9 2,8 3,3 0,9 41

Tall 959 229 10,5 8 27,7 26,8 0,8 5,4 0,41 0

Grande 1317 314 14,5 10,9 38,4 37,1 1,2 7,1 0,56 0

Venti 1564 373 15,2 11,6 49,5 47,8 1,5 8,6 0,73 0

Tall 1029 246 12,5 8,6 27,6 26,7 0,8 5,3 0,41 0

Grande 1406 335 17 11,7 38,3 37 1,2 7 0,56 0

Venti 1674 399 18,3 12,6 49,4 47,7 1,5 8,5 0,73 0

Πάγος, ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: 

όξινο ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι frappuccino  με 

γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό 

κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], υδατοδιαλυτός καφές 

frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], σως μόκα   [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη 

σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας],  κομματάκια  σοκολάτας [μείγμα με γεύση σοκολάτας (ζάχαρη, φυτικά έλαια 

(φοίνικέλαιο, βούτυρο καριτέ), σκόνη κακάο, σκόνη μαύρου κακάο, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, αλάτι, 

γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ), τρίμματα μπισκότου  (αλεύρι σίτου (αλεύρι από ΣΙΤΑΡΙ, ανθρακικό ασβέστιο, 

σίδηρο, θειαμίνη, νιασίνη), ζάχαρη, φυτικά λίπη (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο), αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, αλάτι, αυξητικοί 

παράγοντες: όξινο ανθρακικό νάτριο)], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα 

βανίλιας].

Java Chip Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΒΡΩΜΗΣ

Java Chip Frappuccino® -  ΓΑΛΑ 

ΚΑΡΥΔΑΣ

Πάγος, ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι 

τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], σαντιγί με μειωμένα 

λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: 

μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι 

frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και 

μελάσας], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], σως μόκα   [νερό, σκόνη 

μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας],  κομματάκια  σοκολάτας [μείγμα με γεύση σοκολάτας 

(ζάχαρη, φυτικά έλαια (φοίνικέλαιο, βούτυρο καριτέ), σκόνη κακάο, σκόνη μαύρου κακάο, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, 

αλάτι, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ), τρίμματα μπισκότου  (αλεύρι σίτου (αλεύρι από ΣΙΤΑΡΙ, ανθρακικό ασβέστιο, 

σίδηρο, θειαμίνη, νιασίνη), ζάχαρη, φυτικά λίπη (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο), αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, αλάτι, αυξητικοί 

παράγοντες: όξινο ανθρακικό νάτριο)], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα 

βανίλιας].

Chocolate Cream Frappuccino® - 

ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

Πάγος, ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα 

βανίλιας],  σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: 

κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, 

μαλτοδεξτρίνη],  σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας].

Chocolate Cream Frappuccino® - 

ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ

Πάγος, πλήρες ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά 

αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική 

ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, 

εκχύλισμα βανίλιας],  σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, 

μαλτοδεξτρίνη],  σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας].



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 906 216 9 6,3 27,9 27 0,8 5,4 0,41 0

Grande 1251 298 12,6 8,8 38,5 37,3 1,2 7,1 0,56 0

Venti 1483 353 13 9 49,7 48 1,5 8,6 0,73 0

Tall 854 204 10 6,3 25,6 24,6 1,2 2,3 0,36 0

Grande 1185 284 13,9 8,8 35,7 34,3 1,6 3,1 0,5 0

Venti 1403 335 14,5 9 46,3 44,4 2 3,8 0,65 0

Tall 931 222 10,6 6,5 26,2 25,3 1,4 5 0,44 0

Grande 1283 306 14,5 9,1 36,4 35,1 1,9 6,6 0,6 0

Venti 1522 363 15,3 9,3 47,1 45,4 2,4 8 0,77 0

Tall 994 237 11,3 8,2 29,5 25,9 3,1 2,8 0,42 0

Grande 1361 325 15,5 11,2 40,6 35,9 4 3,8 0,57 0

Venti 1618 386 16,6 11,9 52,3 46,4 4,9 4,6 0,74 0

Tall 937 224 11,3 8,6 26,5 25,6 2,4 2,8 0,49 0

Grande 1289 309 15,5 11,7 36,8 35,5 3,2 3,8 0,67 0

Venti 1530 366 16,6 12,6 47,6 45,9 4 4,6 0,86 0

Chocolate Cream Frappuccino® -  

ΓΑΛΑ ΚΑΡΥΔΑΣ

Πάγος, ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι 

τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες],  σαντιγί με μειωμένα 

λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: 

μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, 

σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας],  σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [νερό, 

ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη],  σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, 

αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας].

Chocolate Cream Frappuccino® - 

ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Πάγος, ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές 

ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα 

βανίλιας],  σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: 

κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, 

μαλτοδεξτρίνη],  σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας].

Chocolate Cream Frappuccino® - 

ΓΑΛΑ ΣΟΓΙΑΣ

Πάγος,  ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό 

κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη 

μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας],  σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, 

φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη],  σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, 

αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας].

Πάγος, ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: 

όξινο ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης],  σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη 

μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας],  σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, 

φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη],  σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, 

αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας].

Chocolate Cream Frappuccino® - 

ΓΑΛΑ ΒΡΩΜΗΣ

Chocolate Cream Frappuccino® - 

ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας],  

σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη],  σως μόκα 

[νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας].



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 863 206 9,8 7,5 25,2 24,7 0 4,2 0,4 0

Grande 1166 278 13,4 10,2 34,2 33,4 0 5,3 0,54 0

Venti 1357 323 13,8 10,7 43,5 42,5 0 6,2 0,69 0

Tall 933 223 11,8 8,2 25,1 24,6 0 4,1 0,4 0

Grande 1253 299 15,9 11 34 33,3 0 5,2 0,54 0

Venti 1460 348 16,8 11,6 43,4 42,4 0 6 0,69 0

Tall 810 193 8,3 5,9 25,4 24,8 0 4,2 0,41 0

Grande 1101 263 11,6 8,2 34,3 33,5 0 5,3 0,54 0

Venti 1279 305 11,7 8,3 43,7 42,7 0 6,2 0,69 0

Tall 759 182 9,3 5,9 23,2 22,5 0,3 1,1 0,35 0

Grande 1038 248 12,8 8,2 31,6 30,7 0,4 1,4 0,48 0

Venti 1203 288 13,1 8,2 40,4 39,3 0,5 1,6 0,62 0

Tall 835 199 9,8 6,1 23,7 23,1 0,5 3,8 0,43 0

Grande 1132 270 13,5 8,5 32,2 31,5 0,7 4,8 0,58 0

Venti 1316 314 13,9 8,5 41,2 40,2 0,8 5,6 0,73 0

Πάγος, ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη,  σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο], σιρόπι frappuccino με γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 

σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη].

Vanilla Cream Frappuccino® - 

ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

Πάγος, ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη,  σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο], σιρόπι frappuccino με γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 

σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη].

Vanilla Cream Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

Vanilla Cream Frappuccino® - 

ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ

Πάγος, ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη,  σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο], σιρόπι frappuccino με γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 

σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη].

Vanilla Cream Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Πάγος, ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές 

ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο], σιρόπι frappuccino με γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 

σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη].

Vanilla Cream Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΣΟΓΙΑΣ

Πάγος,  ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό 

κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση 

βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο], σιρόπι 

frappuccino με γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη].



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 897 214 10,6 7,7 27 23,8 2,2 1,6 0,41 0

Grande 1209 289 14,4 10,5 36,4 32,2 2,7 2,1 0,55 0

Venti 1408 336 15,1 11 46,2 41,1 3,3 2,3 0,7 0

Tall 841 202 10,6 8,2 24 23,4 1,6 1,6 0,49 0

Grande 1139 273 14,4 11 32,6 31,9 1,9 2,1 0,64 0

Venti 1324 317 15,1 11,6 41,7 40,7 2,3 2,3 0,81 0

Tall 1038 247 11,4 8,5 31,9 31 0 4,4 0,45 0

Grande 1395 333 15,5 11,5 42,9 41,6 0 5,5 0,61 0

Venti 1672 398 16,7 12,5 55,6 53,8 0 6,4 0,78 0

Tall 1108 264 13,4 9,2 31,8 30,9 0 4,2 0,45 0

Grande 1481 353 17,9 12,3 42,8 41,5 0 5,3 0,6 0

Venti 1776 423 19,7 13,4 55,4 53,7 0 6,3 0,78 0

Πάγος, ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: 

όξινο ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση 

βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο], σιρόπι 

frappuccino με γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη].

Vanilla Cream Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΒΡΩΜΗΣ

Vanilla Cream Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΚΑΡΥΔΑΣ

Πάγος, ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι 

τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], σαντιγί με μειωμένα 

λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: 

μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση 

βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο], σιρόπι 

frappuccino με γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη].

Πάγος, πλήρες ΓΑΛΑ, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα 

γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη 

ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό νάτριο, αλάτι, 

σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη], σιρόπι με γεύση βανίλιας 

[νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο], σιρόπι frappuccino 

με γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: 

ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη].

Caramel Cream Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

Πάγος, ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  

κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη 

ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό νάτριο, αλάτι, 

σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη],  σιρόπι με γεύση βανίλιας 

[νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο], σιρόπι frappuccino 

με γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: 

ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη].

Caramel Cream Frappuccino® - 

ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 986 235 9,9 6,9 32,1 31,1 0 4,4 0,46 0

Grande 1330 317 13,7 9,5 43 41,7 0 5,5 0,61 0

Venti 1595 380 14,5 10,1 55,8 54 0 6,4 0,78 0

Tall 934 223 10,9 6,9 29,8 28,8 0,3 1,2 0,4 0

Grande 1267 303 14,9 9,5 40,3 38,9 0,4 1,6 0,54 0

Venti 1519 363 16 10 52,5 50,6 0,5 1,8 0,71 0

Tall 1011 241 11,4 7,1 30,4 29,4 0,5 3,9 0,48 0

Grande 1361 325 15,5 9,8 41 39,7 0,7 4,9 0,64 0

Venti 1632 389 16,8 10,3 53,3 51,5 0,8 5,8 0,82 0

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα 

γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη 

ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό νάτριο, αλάτι, 

σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη], σιρόπι με γεύση βανίλιας 

[νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο], σιρόπι frappuccino 

με γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: 

ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη].

Caramel Cream Frappuccino® - 

ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

Caramel Cream Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Caramel Cream Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΣΟΓΙΑΣ

Πάγος, ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό 

κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν],  σαντιγί με μειωμένα 

λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: 

μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως καραμέλας  

[ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων 

φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιφριστικός 

παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη], σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο], σιρόπι frappuccino με γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 

σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη].

Πάγος, ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές 

ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  

κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη 

ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό νάτριο, αλάτι, 

σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη], σιρόπι με γεύση βανίλιας 

[νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο], σιρόπι frappuccino 

με γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: 

ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη].



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 1073 256 12,2 8,7 33,7 30 2,2 1,7 0,46 0

Grande 1437 343 16,5 11,8 45,1 40,5 2,7 2,2 0,62 0

Venti 1723 411 18 12,8 58,2 52,5 3,3 2,6 0,79 0

Tall 1016 243 12,2 9,2 30,7 29,7 1,6 1,7 0,54 0

Grande 1367 327 16,5 12,3 41,4 40,1 1,9 2,2 0,71 0

Venti 1640 392 18 13,4 53,7 52 2,3 2,6 0,9 0

Tall 1198 285 12,1 9,5 38,1 37,7 0 6 0,51 0

Grande 1628 388 16,6 12,9 51,9 51,3 0 7,7 0,69 0

Venti 1969 469 18,1 14,2 67,1 66,2 0 9,4 0,89 0

Tall 1268 302 14,1 10,1 38 37,6 0 5,9 0,51 0

Grande 1715 409 19,1 13,7 51,8 51,2 0 7,6 0,69 0

Venti 2073 493 21,1 15,1 66,9 66,1 0 9,2 0,88 0

Caramel Cream Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΒΡΩΜΗΣ

Πάγος, ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: 

όξινο ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως καραμέλας  

[ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων 

φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιφριστικός 

παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη], σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο], σιρόπι frappuccino με γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 

σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη].

Caramel Cream Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΚΑΡΥΔΑΣ

Πάγος, ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι 

τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], σαντιγί με μειωμένα 

λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: 

μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως καραμέλας  

[ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων 

φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιφριστικός 

παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη], σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο], σιρόπι frappuccino με γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 

σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη].

White Chocolate Cream 

Frappuccino® -  ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ 

ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

 Πάγος, ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως λευκής σοκολάτας [ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο 

ζαχαρούχο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων], σιρόπι 

frappuccino με γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη].

White Chocolate Cream 

Frappuccino® - ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ

 Πάγος, πλήρες  ΓΑΛΑ, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως λευκής σοκολάτας [ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο 

ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων], σιρόπι frappuccino με 

γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: 

ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη].



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 1145 273 10,7 7,8 38,2 37,8 0 6 0,51 0

Grande 1564 372 14,8 10,9 52 51,4 0 7,7 0,69 0

Venti 1892 450 15,9 11,8 67,2 66,4 0 9,4 0,89 0

Tall 1094 261 11,7 7,8 36 35,5 0,3 2,8 0,46 0

Grande 1500 358 16 10,8 49,3 48,6 0,4 3,8 0,63 0

Venti 1816 433 17,4 11,7 64 63 0,5 4,8 0,81 0

Tall 1170 279 12,2 8 36,5 36,1 0,5 5,5 0,54 0

Grande 1595 380 16,7 11,1 50 49,3 0,7 7,2 0,72 0

Venti 1929 459 18,2 12 64,7 63,9 0,8 8,7 0,93 0

Tall 1232 294 13 9,7 39,9 36,7 2,2 3,3 0,52 0

Grande 1671 398 17,7 13,2 54,1 50,1 2,7 4,5 0,7 0

Venti 2020 481 19,4 14,5 69,7 64,8 3,3 5,5 0,9 0

Tall 1176 281 13 10,1 36,9 36,4 1,6 3,3 0,59 0

Grande 1601 383 17,7 13,7 50,4 49,7 1,9 4,5 0,79 0

Venti 1937 462 19,4 15,1 65,2 64,4 2,3 5,5 1,01 0

White Chocolate Cream 

Frappuccino® - ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

 Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως λευκής σοκολάτας [ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο 

ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων], σιρόπι frappuccino με 

γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: 

ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη].

White Chocolate Cream 

Frappuccino® - ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

 Πάγος, ρόφημα αμυγδάλου [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ (2,5%), φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές 

ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως λευκής σοκολάτας [ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο 

ζαχαρούχο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων], σιρόπι 

frappuccino με γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη].

White Chocolate Cream 

Frappuccino® - ΓΑΛΑ ΣΟΓΙΑΣ

 Πάγος, ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό 

κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως λευκής σοκολάτας 

[ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, 

σταθεροποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων], σιρόπι frappuccino με γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, 

αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό 

οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη].

White Chocolate Cream 

Frappuccino® - ΓΑΛΑ ΒΡΩΜΗΣ

 Πάγος, πρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές 

οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης], σαντιγί με μειωμένα 

λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: 

μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως λευκής 

σοκολάτας [ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, 

σταθεροποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων], σιρόπι frappuccino με γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, 

αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό 

οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη].

White Chocolate Cream 

Frappuccino®- ΓΑΛΑ ΚΑΡΥΔΑΣ

 Πάγος, ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι 

τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], σαντιγί με μειωμένα 

λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: 

μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως λευκής 

σοκολάτας [ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, 

σταθεροποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων], σιρόπι frappuccino με γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, 

αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό 

οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη].



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 1015 241 9,8 7,4 34,1 32,5 0,4 4,2 0,39 0

Grande 1409 335 13,4 10,1 48,1 45,8 0,6 5,3 0,53 0

Venti 1668 396 13,8 10,5 61,6 58,5 0,7 6,1 0,66 0

Tall 1081 257 11,6 8 34 32,4 0,4 4,1 0,39 0

Grande 1490 355 15,7 10,8 48 45,7 0,6 5,2 0,52 0

Venti 1763 419 16,5 11,3 61,4 58,3 0,7 6 0,66 0

Tall 965 230 8,4 5,9 34,2 32,6 0,4 4,2 0,39 0

Grande 1348 320 11,7 8,2 48,2 45,9 0,6 5,3 0,53 0

Venti 1596 379 11,8 8,2 61,7 58,6 0,7 6,1 0,66 0

Tall 917 219 9,3 5,8 32,1 30,4 0,7 1,2 0,34 0

Grande 1288 307 12,9 8,2 45,7 43,2 0,9 1,7 0,47 0

Venti 1526 363 13,2 8,2 58,7 55,5 1,2 1,9 0,59 0

Tall 989 235 9,8 6,1 32,6 31 0,9 3,8 0,42 0

Grande 1377 328 13,5 8,4 46,3 43,9 1,2 4,8 0,56 0

Venti 1630 387 13,9 8,5 59,4 56,3 1,5 5,6 0,7 0

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: 

καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη],  σως φράουλας  [φράουλες (45%), νερό, ζάχαρη,  κηρώδη αραβόσιτο, συμπύκνωμα χυμού 

λεμονιού, φυσικές αρωματικές ουσίες, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώμα τροφίμων: β' 

καροτενίου].

Strawberries & Cream Frappuccino® - 

ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

Strawberries & Cream Frappuccino® - 

ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

Πάγος, ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 

σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη],  σως φράουλας  [φράουλες (45%), νερό, ζάχαρη,  κηρώδη αραβόσιτο, 

συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, φυσικές αρωματικές ουσίες, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

χρώμα τροφίμων: β' καροτενίου].

Πάγος, πλήρες ΓΑΛΑ, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: 

καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη],  σως φράουλας  [φράουλες (45%), νερό, ζάχαρη,  κηρώδη αραβόσιτο, συμπύκνωμα χυμού 

λεμονιού, φυσικές αρωματικές ουσίες, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώμα τροφίμων: β' 

καροτενίου].

Strawberries & Cream Frappuccino® - 

ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ

Πάγος,  ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό 

κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι frappuccino  με 

γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: 

ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη],  σως φράουλας  

[φράουλες (45%), νερό, ζάχαρη,  κηρώδη αραβόσιτο, συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώμα τροφίμων: β' καροτενίου].

Strawberries & Cream Frappuccino® - 

ΓΑΛΑ ΣΟΓΙΑΣ

Πάγος,  ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές 

ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 

σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη],  σως φράουλας  [φράουλες (45%), νερό, ζάχαρη,  κηρώδη αραβόσιτο, 

συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, φυσικές αρωματικές ουσίες, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

χρώμα τροφίμων: β' καροτενίου].

Strawberries & Cream Frappuccino® - 

ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 1047 249 10,6 7,6 35,8 31,6 2,4 1,7 0,4 0

Grande 1449 345 14,4 10,4 50,2 44,7 3,1 2,3 0,54 0

Venti 1715 407 15 10,8 64 57,2 3,7 2,6 0,67 0

Tall 994 237 10,6 8 32,9 31,3 1,9 1,7 0,47 0

Grande 1383 330 14,4 10,9 46,7 44,3 2,4 2,3 0,62 0

Venti 1638 390 15 11,3 59,9 56,7 2,9 2,6 0,77 0

Tall 1062 253 12,3 9,1 30,4 25,8 0,3 5,3 0,53 0

Grande 1499 358 17,2 12,6 43,5 36,8 0,4 7,1 0,75 0

Venti 1768 421 18,7 13,7 54,7 46,1 0,5 8,4 0,95 0

Strawberries & Cream Frappuccino® - 

ΓΑΛΑ ΒΡΩΜΗΣ

Πάγος,  ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: 

όξινο ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι frappuccino  με 

γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: 

ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη],  σως φράουλας  

[φράουλες (45%), νερό, ζάχαρη,  κηρώδη αραβόσιτο, συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώμα τροφίμων: β' καροτενίου].

Strawberries & Cream Frappuccino® - 

ΓΑΛΑ ΚΑΡΥΔΑΣ

Πάγος,  ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι 

τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], σαντιγί με μειωμένα 

λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: 

μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι 

frappuccino  με γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη],  σως 

φράουλας  [φράουλες (45%), νερό, ζάχαρη,  κηρώδη αραβόσιτο, συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώμα τροφίμων: β' καροτενίου].

Cookies & Cream Frappuccino® - 

ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

Πάγος, ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, σιρόπι frappuccino με γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: 

καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη],   σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], κομματάκια Μπισκότου Σοκολάτας [αλεύρι σίτου (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, αυξητικοί 

παράγοντες: φωσφορικό μονοασβέστιο, όξινο ανθρακικό νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο, νιασίνη, θειαμίνη), ζάχαρη (ζάχαρη, 

μελάσσα), βούτυρο (ΓΑΛΑ), σοκολάτα γάλακτος 10%  (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κακάο, 

σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), λευκή σοκολάτα (ζάχαρη, 

βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές 

αρωματικές ουσίες), ολόκληρο ΑΥΓΟ, σκόνη κακάο, (αποβουτηρωμένη), αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες], επικάλυψη με 

κομματάκια μπισκότου σοκολάτας  [αλεύρι σίτου (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, αυξητικοί παράγοντες: φωσφορικό μονοασβέστιο, όξινο 

ανθρακικό νάτριο; ανθρακικό ασβέστιο, νιασίνη, θειαμίνη), ζάχαρη (ζάχαρη, μελάσσα), βούτυρο (ΓΑΛΑ), σοκολάτα γάλακτος 

(ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κακάο, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη 

ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), λευκή σοκολάτα (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη πλήρους 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), ολόκληρο ΑΥΓΟ, σκόνη κακάο, 

(αποβουτηρωμένη), αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες].



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 1132 270 14,3 9,7 30,3 25,7 0,3 5,2 0,53 0

Grande 1590 379 19,8 13,4 43,4 36,7 0,4 7 0,75 0

Venti 1875 447 21,7 14,7 54,6 46 0,5 8,2 0,95 0

Tall 1010 241 10,8 7,4 30,5 25,9 0,3 5,3 0,53 0

Grande 1431 341 15,3 10,5 43,6 37 0,4 7,1 0,76 0

Venti 1689 402 16,4 11,2 54,9 46,3 0,5 8,4 0,96 0

Cookies & Cream Frappuccino® - 

ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, 

μαλτοδεξτρίνη],   σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του 

αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], κομματάκια Μπισκότου Σοκολάτας [αλεύρι σίτου (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, αυξητικοί παράγοντες: 

φωσφορικό μονοασβέστιο, όξινο ανθρακικό νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο, νιασίνη, θειαμίνη), ζάχαρη (ζάχαρη, μελάσσα), 

βούτυρο (ΓΑΛΑ), σοκολάτα γάλακτος 10%  (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κακάο, σκόνη πλήρους 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), λευκή σοκολάτα (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, 

σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), 

ολόκληρο ΑΥΓΟ, σκόνη κακάο, (αποβουτηρωμένη), αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες], επικάλυψη με κομματάκια μπισκότου 

σοκολάτας  [αλεύρι σίτου (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, αυξητικοί παράγοντες: φωσφορικό μονοασβέστιο, όξινο ανθρακικό νάτριο; 

ανθρακικό ασβέστιο, νιασίνη, θειαμίνη), ζάχαρη (ζάχαρη, μελάσσα), βούτυρο (ΓΑΛΑ), σοκολάτα γάλακτος (ζάχαρη, βούτυρο 

κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κακάο, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές 

αρωματικές ουσίες), λευκή σοκολάτα (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, 

γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), ολόκληρο ΑΥΓΟ, σκόνη κακάο, (αποβουτηρωμένη), 

αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες].

Cookies & Cream Frappuccino® - 

ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ

Πάγος, πλήρες ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, 

μαλτοδεξτρίνη],   σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του 

αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], κομματάκια Μπισκότου Σοκολάτας [αλεύρι σίτου (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, αυξητικοί παράγοντες: 

φωσφορικό μονοασβέστιο, όξινο ανθρακικό νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο, νιασίνη, θειαμίνη), ζάχαρη (ζάχαρη, μελάσσα), 

βούτυρο (ΓΑΛΑ), σοκολάτα γάλακτος 10%  (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κακάο, σκόνη πλήρους 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), λευκή σοκολάτα (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, 

σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), 

ολόκληρο ΑΥΓΟ, σκόνη κακάο, (αποβουτηρωμένη), αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες], επικάλυψη με κομματάκια μπισκότου 

σοκολάτας  [αλεύρι σίτου (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, αυξητικοί παράγοντες: φωσφορικό μονοασβέστιο, όξινο ανθρακικό νάτριο; 

ανθρακικό ασβέστιο, νιασίνη, θειαμίνη), ζάχαρη (ζάχαρη, μελάσσα), βούτυρο (ΓΑΛΑ), σοκολάτα γάλακτος (ζάχαρη, βούτυρο 

κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κακάο, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές 

αρωματικές ουσίες), λευκή σοκολάτα (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, 

γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), ολόκληρο ΑΥΓΟ, σκόνη κακάο, (αποβουτηρωμένη), 

αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες].



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 959 229 11,8 7,4 28,3 23,6 0,6 2,2 0,48 0

Grande 1364 326 16,6 10,5 40,8 34 0,8 3,1 0,69 0

Venti 1610 385 17,9 11,2 51,6 42,8 1 3,7 0,88 0

Tall 1035 247 12,3 7,6 28,8 24,2 0,8 4,8 0,56 0

Grande 1464 349 17,2 10,7 41,4 34,8 1,1 6,6 0,79 0

Venti 1727 412 18,7 11,5 52,3 43,7 1,4 7,8 1 0

Cookies & Cream Frappuccino® - 

ΓΑΛΑ ΣΟΓΙΑΣ

Πάγος, ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό 

κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σιρόπι frappuccino  με 

γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: 

ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη],   σαντιγί με μειωμένα 

λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: 

μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], κομματάκια 

Μπισκότου Σοκολάτας [αλεύρι σίτου (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, αυξητικοί παράγοντες: φωσφορικό μονοασβέστιο, όξινο ανθρακικό 

νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο, νιασίνη, θειαμίνη), ζάχαρη (ζάχαρη, μελάσσα), βούτυρο (ΓΑΛΑ), σοκολάτα γάλακτος 10%  

(ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κακάο, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη 

ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), λευκή σοκολάτα (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη πλήρους 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), ολόκληρο ΑΥΓΟ, σκόνη κακάο, 

(αποβουτηρωμένη), αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες], επικάλυψη με κομματάκια μπισκότου σοκολάτας  [αλεύρι σίτου 

(αλεύρι ΣΙΤΟΥ, αυξητικοί παράγοντες: φωσφορικό μονοασβέστιο, όξινο ανθρακικό νάτριο; ανθρακικό ασβέστιο, νιασίνη, 

θειαμίνη), ζάχαρη (ζάχαρη, μελάσσα), βούτυρο (ΓΑΛΑ), σοκολάτα γάλακτος (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κακάο, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), 

λευκή σοκολάτα (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: 

λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), ολόκληρο ΑΥΓΟ, σκόνη κακάο, (αποβουτηρωμένη), αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες].

Cookies & Cream Frappuccino® - 

ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Πάγος,  ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές 

ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: 

καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη],   σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], κομματάκια Μπισκότου Σοκολάτας [αλεύρι σίτου (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, αυξητικοί 

παράγοντες: φωσφορικό μονοασβέστιο, όξινο ανθρακικό νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο, νιασίνη, θειαμίνη), ζάχαρη (ζάχαρη, 

μελάσσα), βούτυρο (ΓΑΛΑ), σοκολάτα γάλακτος 10%  (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κακάο, 

σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), λευκή σοκολάτα (ζάχαρη, 

βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές 

αρωματικές ουσίες), ολόκληρο ΑΥΓΟ, σκόνη κακάο, (αποβουτηρωμένη), αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες], επικάλυψη με 

κομματάκια μπισκότου σοκολάτας  [αλεύρι σίτου (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, αυξητικοί παράγοντες: φωσφορικό μονοασβέστιο, όξινο 

ανθρακικό νάτριο; ανθρακικό ασβέστιο, νιασίνη, θειαμίνη), ζάχαρη (ζάχαρη, μελάσσα), βούτυρο (ΓΑΛΑ), σοκολάτα γάλακτος 

(ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κακάο, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη 

ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), λευκή σοκολάτα (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη πλήρους 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), ολόκληρο ΑΥΓΟ, σκόνη κακάο, 

(αποβουτηρωμένη), αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες].



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 1096 262 13,1 9,3 32,1 24,9 2,5 2,7 0,54 0

Grande 1544 368 18,3 12,9 45,8 35,6 3,3 3,7 0,76 0

Venti 1821 434 19,9 14 57,5 44,7 3,9 4,4 0,96 0

Tall 1040 249 13,1 9,7 29,1 24,6 1,9 2,7 0,61 0

Grande 1470 352 18,3 13,5 41,9 35,2 2,5 3,7 0,86 0

Venti 1735 415 19,9 14,7 52,8 44,2 2,9 4,4 1,08 0

Cookies & Cream Frappuccino® - 

ΓΑΛΑ ΒΡΩΜΗΣ

Πάγος, ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: 

όξινο ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης], σιρόπι frappuccino  με γεύση 

κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό 

κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη],   σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα 

γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και 

διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], κομματάκια Μπισκότου 

Σοκολάτας [αλεύρι σίτου (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, αυξητικοί παράγοντες: φωσφορικό μονοασβέστιο, όξινο ανθρακικό νάτριο, 

ανθρακικό ασβέστιο, νιασίνη, θειαμίνη), ζάχαρη (ζάχαρη, μελάσσα), βούτυρο (ΓΑΛΑ), σοκολάτα γάλακτος 10%  (ζάχαρη, 

βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κακάο, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, 

φυσικές αρωματικές ουσίες), λευκή σοκολάτα (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη πλήρους 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), ολόκληρο ΑΥΓΟ, σκόνη κακάο, 

(αποβουτηρωμένη), αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες], επικάλυψη με κομματάκια μπισκότου σοκολάτας  [αλεύρι σίτου 

(αλεύρι ΣΙΤΟΥ, αυξητικοί παράγοντες: φωσφορικό μονοασβέστιο, όξινο ανθρακικό νάτριο; ανθρακικό ασβέστιο, νιασίνη, 

θειαμίνη), ζάχαρη (ζάχαρη, μελάσσα), βούτυρο (ΓΑΛΑ), σοκολάτα γάλακτος (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κακάο, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), 

λευκή σοκολάτα (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: 

λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), ολόκληρο ΑΥΓΟ, σκόνη κακάο, (αποβουτηρωμένη), αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες].

Cookies & Cream Frappuccino® - 

ΓΑΛΑ ΚΑΡΥΔΑΣ

Πάγος, ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι 

τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], σιρόπι frappuccino  με 

γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: 

ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη],  σαντιγί με μειωμένα 

λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: 

μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], κομματάκια 

Μπισκότου Σοκολάτας [αλεύρι σίτου (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, αυξητικοί παράγοντες: φωσφορικό μονοασβέστιο, όξινο ανθρακικό 

νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο, νιασίνη, θειαμίνη), ζάχαρη (ζάχαρη, μελάσσα), βούτυρο (ΓΑΛΑ), σοκολάτα γάλακτος 10%  

(ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κακάο, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη 

ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), λευκή σοκολάτα (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη πλήρους 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), ολόκληρο ΑΥΓΟ, σκόνη κακάο, 

(αποβουτηρωμένη), αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες], επικάλυψη με κομματάκια μπισκότου σοκολάτας  [αλεύρι σίτου 

(αλεύρι ΣΙΤΟΥ, αυξητικοί παράγοντες: φωσφορικό μονοασβέστιο, όξινο ανθρακικό νάτριο; ανθρακικό ασβέστιο, νιασίνη, 

θειαμίνη), ζάχαρη (ζάχαρη, μελάσσα), βούτυρο (ΓΑΛΑ), σοκολάτα γάλακτος (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κακάο, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), 

λευκή σοκολάτα (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: 

λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), ολόκληρο ΑΥΓΟ, σκόνη κακάο, (αποβουτηρωμένη), αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες].



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 911 217 9,9 7,6 26,8 25,4 0,8 4,9 0,41 50

Grande 1272 303 13,7 10,5 38,1 36,1 1,2 6,4 0,58 73

Venti 1428 340 14 10,8 45,7 43,2 1,5 7,2 0,7 91

Tall 984 235 12 8,2 26,7 25,3 0,8 4,8 0,41 50

Grande 1366 326 16,4 11,3 37,9 35,9 1,2 6,3 0,58 73

Venti 1533 365 17 11,7 45,5 43 1,5 7,1 0,7 91

Tall 857 204 8,4 5,9 26,9 25,6 0,8 4,9 0,42 50

Grande 1202 286 11,8 8,3 38,2 36,2 1,2 6,4 0,59 73

Venti 1350 321 11,8 8,3 45,8 43,3 1,5 7,2 0,7 91

Tall 804 193 9,4 5,9 24,7 23,2 1,1 1,6 0,36 50

Grande 1133 271 13,1 8,2 35,3 33,1 1,6 2,3 0,52 73

Venti 1273 304 13,3 8,2 42,5 39,9 2 2,5 0,62 91

Tall 883 211 10 6,1 25,2 23,8 1,4 4,4 0,44 50

Grande 1235 295 13,8 8,5 35,9 33,9 1,9 5,9 0,62 73

Venti 1387 331 14,1 8,6 43,3 40,8 2,3 6,6 0,74 91

Matcha Cream Frappuccino® -

ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ,  σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: 

καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη],  σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό 

οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], πράσινο τσάι matcha.

Matcha Cream Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

Πάγος, ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη,  σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: 

καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη],  σαντιγί [κρέμα γάλακτος 37% λιπαρά  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη 6%, γαλακτωματοποιητής: E471, 

αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, 

ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], πράσινο τσάι matcha.

Matcha Cream Frappuccino® - 

ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ

Πάγος, πλήρες ΓΑΛΑ,  σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: 

καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη],  σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό 

οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], πράσινο τσάι matcha.

Matcha Cream Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Πάγος, ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές 

ουσίες, θαλασσινό αλάτι],  σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 

σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη],  σ, σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, 

ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], πράσινο τσάι matcha.

Matcha Cream Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΣΟΓΙΑΣ

Πάγος,  ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό 

κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν],  σαντιγί με μειωμένα 

λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: 

μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι 

frappuccino  με γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη],  σιρόπι με 

γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], 

πράσινο τσάι matcha.



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 947 226 10,8 7,8 28,6 24,5 3,1 2,2 0,42 50

Grande 1318 314 14,8 10,7 40,4 34,8 4,1 2,9 0,59 73

Venti 1480 353 15,3 11,1 48,3 41,8 4,8 3,3 0,71 91

Tall 889 213 10,8 8,3 25,5 24,1 2,4 2,2 0,5 50

Grande 1242 298 14,8 11,3 36,4 34,4 3,3 2,9 0,7 73

Venti 1395 334 15,3 11,7 43,8 41,3 3,8 3,3 0,82 91

Tall 1026 244 9,7 7,4 34,5 34,1 1 4,1 0,39 40

Grande 1409 335 13,4 10,2 47,8 47,1 1,5 5,3 0,54 57

Venti 1700 404 13,9 10,6 62,6 61,7 2 6,3 0,7 76

Tall 1092 260 11,6 8 34,4 34 1 4 0,39 40

Grande 1492 355 15,7 10,9 47,7 47 1,5 5,2 0,53 57

Venti 1801 428 16,7 11,5 62,5 61,6 2 6,2 0,69 76

Tall 976 232 8,3 5,9 34,6 34,2 1 4,1 0,4 40

Grande 1347 321 11,6 8,2 47,9 47,3 1,5 5,3 0,54 57

Venti 1624 386 11,7 8,3 62,8 61,9 2 6,3 0,7 76

Chai Tea Cream Frappuccino® - 

ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

Πάγος, ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη,  σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 

σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη],  κλασικό τσάι [τσάι με μπαχαρικά και αρωματικές ουσίες (νερό, μαύρο τσάι, 

ζάχαρη, πιπερόριζα, κανέλα, μαύρο πιπέρι, γαρίφαλλο, κάρδαμο, φυσικές αρωμετικές ουσίες,  αστεροειδή άνισο),  ζάχαρη, 

νερό, μέλι, χυμος πιπερόριζας, οξύ: κιτρικό οξύ, εκχύλισμα βανίλιας, φυσικές αρωματικές ουσίες].

Chai Tea Cream Frappuccino® - 

ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ

Πάγος, πλήρες ΓΑΛΑ,  σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: 

καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη], κλασικό τσάι [τσάι με μπαχαρικά και αρωματικές ουσίες (νερό, μαύρο τσάι, ζάχαρη, 

πιπερόριζα, κανέλα, μαύρο πιπέρι, γαρίφαλλο, κάρδαμο, φυσικές αρωμετικές ουσίες,  αστεροειδή άνισο),  ζάχαρη, νερό, 

μέλι, χυμος πιπερόριζας, οξύ: κιτρικό οξύ, εκχύλισμα βανίλιας, φυσικές αρωματικές ουσίες].

Chai Tea Cream Frappuccino® -

ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ,  σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: 

καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη], κλασικό τσάι [τσάι με μπαχαρικά και αρωματικές ουσίες (νερό, μαύρο τσάι, ζάχαρη, 

πιπερόριζα, κανέλα, μαύρο πιπέρι, γαρίφαλλο, κάρδαμο, φυσικές αρωμετικές ουσίες,  αστεροειδή άνισο),  ζάχαρη, νερό, 

μέλι, χυμος πιπερόριζας, οξύ: κιτρικό οξύ, εκχύλισμα βανίλιας, φυσικές αρωματικές ουσίες].

Πάγος, ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: 

όξινο ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης],  σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι frappuccino  με 

γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: 

ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη],  σιρόπι με γεύση βανίλιας 

[νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], πράσινο τσάι 

matcha.

Matcha Cream Frappuccino® -  ΓΑΛΑ 

ΚΑΡΥΔΑΣ

Πάγος,  ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι 

τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες],  σαντιγί με μειωμένα 

λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: 

μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι 

frappuccino  με γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη],  σιρόπι με 

γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], 

πράσινο τσάι matcha.

Matcha Cream Frappuccino® - ΓΑΛΑ 

ΒΡΩΜΗΣ



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 928 221 9,3 5,9 32,6 32 1,4 1,2 0,35 40

Grande 1286 307 12,8 8,2 45,3 44,5 1,9 1,6 0,48 57

Venti 1550 369 13,2 8,2 59,6 58,6 2,4 1,8 0,62 76

Tall 1000 238 9,8 6,1 33 32,6 1,6 3,7 0,42 40

Grande 1376 328 13,4 8,5 45,9 45,3 2,1 4,8 0,57 57

Venti 1660 395 13,9 8,5 60,3 59,4 2,8 5,7 0,74 76

Tall 1059 252 10,5 7,6 36,2 33,2 3,1 1,7 0,4 40

Grande 1450 345 14,4 10,4 49,9 46 4,1 2,2 0,54 57

Venti 1750 416 15,1 11 65,2 60,4 5,2 2,5 0,71 76

Tall 1005 240 10,5 8 33,4 32,9 2,5 1,7 0,47 40

Grande 1383 330 14,4 10,9 46,3 45,6 3,3 2,2 0,63 57

Venti 1668 398 15,1 11,6 60,8 59,9 4,3 2,5 0,82 76

Chai Tea Cream Frappuccino® -  

ΓΑΛΑ ΚΑΡΥΔΑΣ

Πάγος,  ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι 

τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], σιρόπι frappuccino  με 

γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: 

ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη],  σαντιγί [κρέμα γάλακτος 

37% λιπαρά  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη 6%, γαλακτωματοποιητής: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], κλασικό τσάι 

[τσάι με μπαχαρικά και αρωματικές ουσίες (νερό, μαύρο τσάι, ζάχαρη, πιπερόριζα, κανέλα, μαύρο πιπέρι, γαρίφαλλο, 

κάρδαμο, φυσικές αρωμετικές ουσίες,  αστεροειδή άνισο),  ζάχαρη, νερό, μέλι, χυμος πιπερόριζας, οξύ: κιτρικό οξύ, 

εκχύλισμα βανίλιας, φυσικές αρωματικές ουσίες].

Chai Tea Cream Frappuccino® - 

ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Πάγος, ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές 

ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 

σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη], κλασικό τσάι [τσάι με μπαχαρικά και αρωματικές ουσίες (νερό, μαύρο τσάι, 

ζάχαρη, πιπερόριζα, κανέλα, μαύρο πιπέρι, γαρίφαλλο, κάρδαμο, φυσικές αρωμετικές ουσίες,  αστεροειδή άνισο),  ζάχαρη, 

νερό, μέλι, χυμος πιπερόριζας, οξύ: κιτρικό οξύ, εκχύλισμα βανίλιας, φυσικές αρωματικές ουσίες].

Chai Tea Cream Frappuccino® - 

ΓΑΛΑ ΣΟΓΙΑΣ

Πάγος,  ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό 

κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν],  σαντιγί με μειωμένα 

λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: 

μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι 

frappuccino  με γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη], κλασικό τσάι 

[τσάι με μπαχαρικά και αρωματικές ουσίες (νερό, μαύρο τσάι, ζάχαρη, πιπερόριζα, κανέλα, μαύρο πιπέρι, γαρίφαλλο, 

κάρδαμο, φυσικές αρωμετικές ουσίες,  αστεροειδή άνισο),  ζάχαρη, νερό, μέλι, χυμος πιπερόριζας, οξύ: κιτρικό οξύ, 

εκχύλισμα βανίλιας, φυσικές αρωματικές ουσίες].

Chai Tea Cream Frappuccino® - 

ΓΑΛΑ ΒΡΩΜΗΣ

Πάγος, ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: 

όξινο ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης], σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι frappuccino  με 

γεύση κρέμας [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: 

ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη],  σ κλασικό τσάι [τσάι με 

μπαχαρικά και αρωματικές ουσίες (νερό, μαύρο τσάι, ζάχαρη, πιπερόριζα, κανέλα, μαύρο πιπέρι, γαρίφαλλο, κάρδαμο, 

φυσικές αρωμετικές ουσίες,  αστεροειδή άνισο),  ζάχαρη, νερό, μέλι, χυμος πιπερόριζας, οξύ: κιτρικό οξύ, εκχύλισμα 

βανίλιας, φυσικές αρωματικές ουσίες].



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Αναζωογονητικά ροφήματα

Tall 288 68 0,1 0,0 15,9 15,7 0,5 0,3 0 8

Grande 389 91 0,2 0,0 21,4 21,1 0,7 0,5 0,01 11

Venti 493 116 0,2 0,0 27 26,7 0,9 0,6 0,01 14

Tall 245 58 0,1 0,0 13,9 13,3 0,4 0,3 0,04 37

Grande 320 75 0,1 0,0 18,2 17,5 0,4 0,3 0,05 49

Venti 398 93 0,1 0,0 22,7 22 0,4 0,4 0,07 62

Tall 449 107 2,3 2,1 19,1 18,9 1,8 1,2 0,17 8

Grande 603 143 3,1 2,7 25,5 25,3 2,5 1,6 0,23 11

Venti 761 181 3,9 3,4 32,2 31,9 3,2 2,1 0,29 14

Tall 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1

Grande 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1

Venti 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1

Tall 162 38 0,1 0,0 9,1 9,1 0,1 0,1 0,00 1

Grande 217 52 0,1 0,0 12,3 12,3 0,1 0,1 0,00 1

Venti 236 56 0,2 0,0 13,3 13,3 0,2 0,2 0,00 1

Ζεστό Τσάι 

Short 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

Tall 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

Grande 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

Venti 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

Short 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

Tall 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

Grande 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

Venti 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

Short 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,4

Tall 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,4

Grande 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,4

Venti 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,8

Pink Coconut Starbucks Refresha® 

Drink

Πάγος, σιρόπι φράουλας-acai [νερό, ζάχαρη, συμπύκνωμα χυμού σταφυλιών, εκχύλισμα πράσινου καφέ, όξινο διάλυμα: 

κιτρικό οξύ, συντηρητικό: σορβικό κάλιο, αντιοξειδωτικό: ασκορβικό οξύ,φυσικές αρωματικές ουσίες], Ρόφημα καρύδας  

[νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, 

ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], (παγωμένα αποξηραμένα) κομμάτια φράουλας. 

Chai Tea
Νερό, μαύρο τσάι με μπαχαρικά  [μαύρο τσάι, ζάχαρη, πιπερόριζα, κανέλλα, μαύρο πιπέρι, γαρύφαλλο, κάρδαμο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες,  γλυκάνισος].

Chamomile
Νερό, μείγμα χαμομηλιού και βοτάνων [άνθη χαμομηλιού, φύλλα βατόμουρου, λεμονόχορτο, ροδοπέταλα, φύλλα 

δυόσμου,φύλλα μελισσόχορτου, άνθη ιβίσκου, άνθη λεβάντας, άνθη καλέντουλα]. 

Mint Herbal Blend Νερό, μείγμα μέντας και βοτανικών  [φύλλα δυόσμου, πιπερόριζας και λουϊζας].

Strawberry Acai Starbucks Refresha® 

Drink

Πάγος, σιρόπι φράουλας-acai [νερό, ζάχαρη, συμπύκνωμα χυμού σταφυλιών, εκχύλισμα πράσινου καφέ, όξινο διάλυμα: 

κιτρικό οξύ, συντηρητικό: σορβικό κάλιο, αντιοξειδωτικό: ασκορβικό οξύ,φυσικές αρωματικές ουσίες], νερό, (παγωμένα 

αποξηραμένα) κομμάτια φράουλας. 

Cool Lime Starbucks Refresha® Drink
Πάγος, συμπύκνωμα γλυκολέμονου [νερό, ζάχαρη, συμπύκνωμα χυμού λευκού σταφυλλιού, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

εκχύλισμα πράσινων κόκκων καφέ, αντιοξειδωτικά: κιτρικό οξύ E330, ασκοβικό οξύ E300], νερό, αποξηραμένες φέτες 

γλυκολέμονου. 

Classic Shaken Iced Green Tea
Green tea concentrate [green tea, spearmint, lemon verbena leaves, lemongrass, natural lemon flavouring, water], ice, 

water.εκχύλισμα πράσινου τσαγιού [πράσινο τσάι, δύοσμος, φύλλα λουϊζας ,λεμονόχορτο, φυσικές αρωματικές ουσίε 

λεμονιού, νερό)], πάγος, νερό.

Συμπύκνωμα πράσινου τσαγιού [πράσινο τσάι, δύοσμος, φύλλα λουϊζας, λεμονόχορτο, φυσικές αρωματικές ουσίες λεμονιού, 

νερό)], πάγος,  λεμονάδα [νερό, χυμός λεμονιού  14%, ζάχαρη, έλαιο λεμονιού].

Classic Shaken Iced Green Tea 

Lemonade



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Short 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

Tall 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

Grande 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

Venti 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

Short 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,5

Tall 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,5

Grande 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,5

Venti 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,0

Short 1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,1

Tall 1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,1

Grande 1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,1

Venti 3 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,1

Short 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,8

Tall 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,8

Grande 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,8

Venti 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1,6

Tea Latte 

Short 278 66 2,2 2,1 6,6 5,9 0,6 4,8 0,13 40

Tall 435 103 3,5 3,4 10,2 9,4 0,9 7,5 0,21 55

Grande 636 151 5 4,9 15 13,6 1,4 10,9 0,31 87

Venti 788 187 6,2 6,1 18,6 16,9 1,7 13,6 0,38 106

Short 361 86 4,6 2,9 6,4 5,8 0,6 4,7 0,13 40

Tall 567 135 7,2 4,5 10,1 9,2 0,9 7,3 0,21 55

Grande 828 197 10,5 6,6 14,7 13,3 1,4 10,7 0,3 87

Venti 1026 244 13 8,2 18,2 16,5 1,7 13,2 0,37 106

Short 215 51 0,4 0,2 6,7 6 0,6 4,8 0,14 40

Tall 336 80 0,7 0,3 10,4 9,5 0,9 7,5 0,22 55

Grande 493 117 1 0,4 15,3 13,9 1,4 10,9 0,31 87

Venti 610 145 1,3 0,5 18,9 17,2 1,7 13,6 0,39 106

Short 154 37 1,6 0,1 4,1 3,3 1 1,1 0,07 40

Tall 240 58 2,6 0,2 6,3 5,2 1,5 1,6 0,12 55

Grande 353 85 3,7 0,3 9,3 7,6 2,3 2,4 0,17 87

Venti 436 106 4,6 0,4 11,5 9,4 2,8 3 0,21 106

Hibiscus Tea
Νερό, μείγμα ιβίσκου και βοτάνων  [άνθη ιβίσκου, κανέλλα, καραμελωμένα κομμάτια παπάγια (παπάγια, ζάχαρη), καρποί 

αγριοτριανταφυλλιάς,  φυσικές αρωματικές ουσίες, φύλλα βατόμουρου, λεμονόχορτο, καραμελωμένα κομμάτια μάνγκο 

(μάνγκο, ζάχαρη), ροδοπέταλα].

Earl Grey Tea Νερό,earl grey τσάι [μαύρο τσάι, έλαιο περγαμόντου, άνθη λεβάντας].

Jasmine Pearls Tea Νερό, τσάι γιασεμιού [πράσινο τσάι με άρωμα άνθεων γιασεμιού].

English Breakfast Tea Νερό, μείγμα μαύρων τσαγιών.

Matcha Green Tea Latte - ΓΑΛΑ 

ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, σκόνη τσαγιού τύπου matcha.

Πλήρες ΓΑΛΑ, σκόνη τσαγιού τύπου matcha.
Matcha Green Tea Latte - ΠΛΗΡΕΣ 

ΓΑΛΑ

Matcha Green Tea Latte - ΓΑΛΑ 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο φωσφορικό 

κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές ουσίες, 

θαλασσινό αλάτι], σκόνη τσαγιού τύπου matcha.

 Άπαχο ΓΑΛΑ, σκόνη τσαγιού τύπου matcha.
Matcha Green Tea Latte - ΑΠΑΧΟ 

ΓΑΛΑ



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Short 245 59 2,3 0,4 4,7 4 1,3 4,3 0,17 40

Tall 384 92 3,6 0,6 7,3 6,4 1,9 6,7 0,27 55

Grande 562 134 5,2 0,9 10,7 9,3 2,9 9,8 0,39 87

Venti 696 166 6,4 1,1 13,2 11,5 3,6 12,1 0,48 106

Short 319 76 3,2 2,4 8,7 4,8 3,3 1,7 0,14 40

Tall 500 119 5 3,8 13,6 7,6 5 2,6 0,23 55

Grande 731 174 7,3 5,5 19,9 11 7,4 3,8 0,33 87

Venti 906 216 9,1 6,8 24,6 13,7 9,2 4,7 0,41 106

Short 252 61 3,2 2,9 5,1 4,4 2,5 1,7 0,23 40

Tall 394 96 5 4,6 7,9 7 3,9 2,6 0,37 55

Grande 576 140 7,3 6,6 11,6 10,2 5,7 3,8 0,54 87

Venti 714 173 9,1 8,2 14,3 12,6 7 4,7 0,67 106

Tall 421 100 3,2 3,1 10 8,7 1,3 7,2 0,2 79

Grande 534 127 4,1 3,9 12,7 11 1,7 9,2 0,25 106

Venti 614 146 4,7 4,5 14,6 12,5 2,1 10,5 0,28 132

Tall 
543 129 6,7 4,2 9,8 8,5 1,3 7 0,19 79

Grande 
688 164 8,5 5,3 12,4 10,7 1,7 8,9 0,24 106

Venti 
789 188 9,6 6 14,3 12,2 2,1 10,3 0,27 132

Tall 330 78 0,7 0,3 10,2 8,9 1,3 7,2 0,2 79

Grande 419 99 0,9 0,3 12,9 11,2 1,7 9,2 0,25 106

Venti 484 115 1 0,4 14,9 12,7 2,1 10,5 0,29 132

Tall 240 58 2,4 0,2 6,3 4,9 1,8 1,8 0,11 79

Grande 307 74 3,1 0,3 8,1 6,1 2,4 2,3 0,14 106

Venti 356 86 3,5 0,3 9,4 7 2,9 2,8 0,16 132

Matcha Green Tea Latte - ΓΑΛΑ 

ΚΑΡΥΔΑΣ

Iced Matcha Green Tea Latte - ΓΑΛΑ 

ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

Iced Matcha Green Tea Latte - 

ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

Πλήρες ΓΑΛΑ, πάγος, σκόνη τσαγιού τύπου matcha.

Άπαχο ΓΑΛΑ, πάγος, σκόνη τσαγιού τύπου matcha.

Iced Matcha Green Tea Latte - ΓΑΛΑ 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο φωσφορικό 

κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές ουσίες, 

θαλασσινό αλάτι], πάγος, σκόνη τσαγιού τύπου matcha.

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό κάλιο, 

ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σκόνη τσαγιού τύπου matcha.

Matcha Green Tea Latte - ΓΑΛΑ 

ΣΟΓΙΑΣ

Matcha Green Tea Latte - ΓΑΛΑ 

ΒΡΩΜΗΣ

Ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης], σκόνη τσαγιού τύπου matcha.

Ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, 

κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], σκόνη τσαγιού τύπου matcha.

ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, πάγος, σκόνη τσαγιού τύπου matcha.

Iced Matcha Green Tea Latte -

ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 374 89 3,3 0,6 7,2 5,9 2,2 6,5 0,25 79

Grande 474 113 4,2 0,8 9,2 7,5 2,9 8,2 0,31 106

Venti 546 130 4,8 0,9 10,7 8,5 3,5 9,5 0,35 132

Tall 481 115 4,7 3,5 13,1 7,1 5,1 2,7 0,21 79

Grande 610 145 5,9 4,4 16,6 8,9 6,5 3,4 0,26 106

Venti 700 167 6,8 5 19 10,1 7,6 4 0,3 132

Tall 383 93 4,7 4,2 7,8 6,5 4 2,7 0,34 79

Grande 486 118 5,9 5,3 9,9 8,2 5,2 3,4 0,43 106

Venti 559 136 6,8 6,1 11,5 9,3 6 4 0,49 132

Short 488 116 1,7 1,6 21 21 1,2 3,5 0,11 46

Tall 885 210 3,8 3,8 35,1 35 1,8 7,9 0,25 69

Grande 1112 263 4,5 4,4 45,2 45,1 2,4 9,3 0,3 92

Venti 1463 346 6,2 6,2 58,2 58,1 3 12,9 0,42 115

Short 553 131 3,5 2,2 20,9 20,9 1,2 3,4 0,11 46

Tall 1032 245 8 5,1 34,9 34,8 1,8 7,7 0,25 69

Grande 1285 305 9,4 6 44,9 44,8 2,4 9,1 0,3 92

Venti 1704 404 13,1 8,3 57,8 57,7 3 12,6 0,41 115

Short 440 104 0,3 0,1 21,1 21,1 1,2 3,5 0,12 46

Tall 775 183 0,7 0,3 35,3 35,2 1,8 7,9 0,26 69

Grande 982 232 0,9 0,4 45,4 45,3 2,4 9,3 0,31 92

Venti 1283 303 1,2 0,5 58,5 58,4 3 12,9 0,42 115

Short 393 93 1,2 0,1 19,1 19 1,5 0,6 0,07 46

Tall 668 159 2,8 0,2 30,7 30,4 2,5 1,3 0,15 69

Grande 855 204 3,3 0,3 40 39,6 3,2 1,6 0,18 92

Venti 1106 263 4,6 0,4 51 50,5 4,1 2,2 0,24 115

Iced Matcha Green Tea Latte - ΓΑΛΑ 

ΣΟΓΙΑΣ

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό κάλιο, 

ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], πάγος, σκόνη τσαγιού τύπου 

matcha.

Iced Matcha Green Tea Latte - ΓΑΛΑ 

ΒΡΩΜΗΣ

Ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης], πάγος, σκόνη τσαγιού τύπου matcha.

Ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, 

κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], πάγος, σκόνη τσαγιού τύπου 

matcha.

Chai Tea Latte - ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

Chai Tea Latte - ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ 

ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

Chai Tea Latte - ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ

Chai Tea Latte - ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Άπαχο ΓΑΛΑ, νερό, συμπύκνωμα μαύρου τσαγιού με μπαχαρικά [(νερό, μαύρο τσάι, ζάχαρη, πιπερόριζα, κανέλλα, μαύρο 

πιπέρι, γαρύφαλλο, κάρδαμο, φυσικές αρωματικές ουσίες,  γλυκάνισος) , ζάχαρη, νερό, μέλι, χυμός πιπερόριζας, οξύ: κιτρικό 

οξύ, εκχύλισμα βανίλιας, φυσικές αρωματικές ουσίες].

ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, νερό, συμπύκνωμα μαύρου τσαγιού με μπαχαρικά [(νερό, μαύρο τσάι, ζάχαρη, πιπερόριζα, κανέλλα, 

μαύρο πιπέρι, γαρύφαλλο, κάρδαμο, φυσικές αρωματικές ουσίες,  γλυκάνισος) , ζάχαρη, νερό, μέλι, χυμός πιπερόριζας, οξύ: 

κιτρικό οξύ, εκχύλισμα βανίλιας, φυσικές αρωματικές ουσίες].

Πλήρες ΓΑΛΑ, νερό, συμπύκνωμα μαύρου τσαγιού με μπαχαρικά [(νερό, μαύρο τσάι, ζάχαρη, πιπερόριζα, κανέλλα, μαύρο 

πιπέρι, γαρύφαλλο, κάρδαμο, φυσικές αρωματικές ουσίες,  γλυκάνισος) , ζάχαρη, νερό, μέλι, χυμός πιπερόριζας, οξύ: κιτρικό 

οξύ, εκχύλισμα βανίλιας, φυσικές αρωματικές ουσίες].

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο φωσφορικό 

κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές ουσίες, 

θαλασσινό αλάτι], νερό, συμπύκνωμα μαύρου τσαγιού με μπαχαρικά [(νερό, μαύρο τσάι, ζάχαρη, πιπερόριζα, κανέλλα, 

μαύρο πιπέρι, γαρύφαλλο, κάρδαμο, φυσικές αρωματικές ουσίες,  γλυκάνισος) , ζάχαρη, νερό, μέλι, χυμός πιπερόριζας, οξύ: 

κιτρικό οξύ, εκχύλισμα βανίλιας, φυσικές αρωματικές ουσίες].

Iced Matcha Green Tea Latte - ΓΑΛΑ 

ΚΑΡΥΔΑΣ



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Short 463 110 1,7 0,3 19,6 19,5 1,7 3,1 0,14 46

Tall 828 196 3,9 0,7 31,8 31,7 2,9 7 0,31 69

Grande 1044 248 4,6 0,8 41,3 41,2 3,7 8,3 0,37 92

Venti 1369 325 6,4 1,2 52,7 52,6 4,9 11,5 0,51 115

Short 520 123 2,4 1,8 22,6 20,1 3,2 1,1 0,12 46

Tall 958 227 5,6 4,2 38,8 33 6,4 2,4 0,27 69

Grande 1197 284 6,6 5 49,6 42,8 7,8 2,9 0,32 92

Venti 1581 375 9,1 6,9 64,3 54,8 10,5 3,9 0,44 115

Short 468 112 2,4 2,2 19,9 19,8 2,6 1,1 0,19 46

Tall 839 201 5,6 5,1 32,4 32,4 5,1 2,4 0,43 69

Grande 1057 253 6,6 6 42,1 42 6,3 2,9 0,51 92

Venti 1387 332 9,1 8,3 53,8 53,7 8,4 3,9 0,7 115

Tall 717 170 2,4 2,3 31,2 31,1 1,8 5 0,16 69

Grande 928 220 3 2,9 40,9 40,8 2,4 6,2 0,2 92

Venti 1197 283 4 3,9 52 51,9 3 8,3 0,27 115

Tall 808 191 5 3,1 31 31 1,8 4,8 0,16 69

Grande 1041 246 6,1 3,9 40,7 40,6 2,4 6 0,2 92

Venti 1350 320 8,3 5,3 51,8 51,6 3 8,1 0,27 115

Tall 648 153 0,5 0,2 31,3 31,2 1,8 5 0,17 69

Grande 844 199 0,6 0,2 41,1 41 2,4 6,2 0,21 92

Venti 1082 256 0,8 0,3 52,2 52,1 3 8,3 0,28 115

Tall 582 138 1,8 0,2 28,4 28,2 2,2 0,9 0,1 69

Grande 762 181 2,2 0,2 37,5 37,3 2,9 1,2 0,12 92

Venti 971 231 3 0,3 47,4 47,1 3,7 1,5 0,17 115

Tall 681 161 2,5 0,4 29,1 29 2,5 4,4 0,2 69

Grande 884 209 3 0,5 38,4 38,3 3,3 5,5 0,25 92

Venti 1137 269 4,1 0,7 48,5 48,4 4,2 7,4 0,34 115

Chai Tea Latte -  ΓΑΛΑ ΚΑΡΥΔΑΣ

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό κάλιο, 

ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], πάγος, νερό, συμπύκνωμα μαύρου 

τσαγιού με μπαχαρικά [(νερό, μαύρο τσάι, ζάχαρη, πιπερόριζα, κανέλλα, μαύρο πιπέρι, γαρύφαλλο, κάρδαμο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες,  γλυκάνισος) , ζάχαρη, νερό, μέλι, χυμός πιπερόριζας, οξύ: κιτρικό οξύ, εκχύλισμα βανίλιας, φυσικές 

αρωματικές ουσίες].

Iced Chai Tea Latte - ΓΑΛΑ ΣΟΓΙΑΣ

Ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, 

κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], νερό, συμπύκνωμα μαύρου 

τσαγιού με μπαχαρικά [(νερό, μαύρο τσάι, ζάχαρη, πιπερόριζα, κανέλλα, μαύρο πιπέρι, γαρύφαλλο, κάρδαμο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες,  γλυκάνισος) , ζάχαρη, νερό, μέλι, χυμός πιπερόριζας, οξύ: κιτρικό οξύ, εκχύλισμα βανίλιας, φυσικές 

αρωματικές ουσίες].

Chai Tea Latte - ΓΑΛΑ ΣΟΓΙΑΣ

Chai Tea Latte - ΓΑΛΑ ΒΡΩΜΗΣ

 Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό κάλιο, 

ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], νερό, συμπύκνωμα μαύρου 

τσαγιού με μπαχαρικά [(νερό, μαύρο τσάι, ζάχαρη, πιπερόριζα, κανέλλα, μαύρο πιπέρι, γαρύφαλλο, κάρδαμο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες,  γλυκάνισος) , ζάχαρη, νερό, μέλι, χυμός πιπερόριζας, οξύ: κιτρικό οξύ, εκχύλισμα βανίλιας, φυσικές 

αρωματικές ουσίες].

Ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης], νερό, συμπύκνωμα μαύρου τσαγιού 

με μπαχαρικά [(νερό, μαύρο τσάι, ζάχαρη, πιπερόριζα, κανέλλα, μαύρο πιπέρι, γαρύφαλλο, κάρδαμο, φυσικές αρωματικές 

ουσίες,  γλυκάνισος) , ζάχαρη, νερό, μέλι, χυμός πιπερόριζας, οξύ: κιτρικό οξύ, εκχύλισμα βανίλιας, φυσικές αρωματικές 

ουσίες].

Άπαχο ΓΑΛΑ, νερό, συμπύκνωμα μαύρου τσαγιού με μπαχαρικά [(νερό, μαύρο τσάι, ζάχαρη, πιπερόριζα, κανέλλα, μαύρο 

πιπέρι, γαρύφαλλο, κάρδαμο, φυσικές αρωματικές ουσίες,  γλυκάνισος) , ζάχαρη, νερό, μέλι, χυμός πιπερόριζας, οξύ: κιτρικό 

οξύ, εκχύλισμα βανίλιας, φυσικές αρωματικές ουσίες].

ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, νερό, συμπύκνωμα μαύρου τσαγιού με μπαχαρικά [(νερό, μαύρο τσάι, ζάχαρη, πιπερόριζα, κανέλλα, 

μαύρο πιπέρι, γαρύφαλλο, κάρδαμο, φυσικές αρωματικές ουσίες,  γλυκάνισος) , ζάχαρη, νερό, μέλι, χυμός πιπερόριζας, οξύ: 

κιτρικό οξύ, εκχύλισμα βανίλιας, φυσικές αρωματικές ουσίες].

Πλήρες ΓΑΛΑ, νερό, συμπύκνωμα μαύρου τσαγιού με μπαχαρικά [(νερό, μαύρο τσάι, ζάχαρη, πιπερόριζα, κανέλλα, μαύρο 

πιπέρι, γαρύφαλλο, κάρδαμο, φυσικές αρωματικές ουσίες,  γλυκάνισος) , ζάχαρη, νερό, μέλι, χυμός πιπερόριζας, οξύ: κιτρικό 

οξύ, εκχύλισμα βανίλιας, φυσικές αρωματικές ουσίες].

Iced Chai Tea Latte - ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

Iced Chai Tea Latte - ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ 

ΛΑΚΤΟΖΗ                                      
Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

Iced Chai Tea Latte - ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ

Iced Chai Tea Latte - ΓΑΛΑ 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο φωσφορικό 

κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές ουσίες, 

θαλασσινό αλάτι], πάγος, νερό, συμπύκνωμα μαύρου τσαγιού με μπαχαρικά [(νερό, μαύρο τσάι, ζάχαρη, πιπερόριζα, 

κανέλλα, μαύρο πιπέρι, γαρύφαλλο, κάρδαμο, φυσικές αρωματικές ουσίες,  γλυκάνισος) , ζάχαρη, νερό, μέλι, χυμός 

πιπερόριζας, οξύ: κιτρικό οξύ, εκχύλισμα βανίλιας, φυσικές αρωματικές ουσίες].



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 762 180 3,5 2,6 33,5 29,9 4,7 1,6 0,17 69

Grande 983 233 4,3 3,2 43,8 39,3 5,9 2 0,22 92

Venti 1272 301 5,8 4,4 55,9 49,8 7,8 2,6 0,29 115

Tall 688 164 3,5 3,2 29,5 29,5 3,8 1,6 0,27 69

Grande 893 213 4,3 3,9 38,9 38,8 4,9 2 0,34 92

Venti 1149 274 5,8 5,3 49,2 49,1 6,4 2,6 0,46 115

Tall 410 97 3,1 2,2 14,2 10,3 2,6 2 0,19 57

Grande 539 128 3,8 2,7 19,2 14,2 3,3 2,6 0,25 85

Venti 656 155 4,5 3,1 23,9 17,9 3,8 3,2 0,3 113

Tall 259 61 0 0 14,9 14,8 0,3 0,1 0 8

Grande 339 79 0 0 19,6 19,4 0,3 0,2 0,01 11

Venti 423 99 0 0 24,4 24,3 0,3 0,2 0,01 14

Tall 420 100 2,2 2,1 18 17,9 1,6 1 0,17 8

Grande 553 131 3 2,7 23,7 23,6 2 1,3 0,23 11

Venti 690 164 3,7 3,4 29,6 29,4 2,5 1,7 0,29 14

Tall 981 233 9,8 7,6 32 31 0,1 4,3 0,41 0

Grande 1341 319 13,4 10,3 44,2 42,9 0,1 5,4 0,55 0

Venti 1585 377 13,9 10,7 56,7 55 0,2 6,3 0,71 0

Iced Brown Sugar Oat Shaken 

Espresso

Πάγος, ρόφημα βρώμης  [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: 

όξινο ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης], Blonde espresso roast, σιρόπι 

καστανής ζάχαρης [Ζάχαρη, νερό, καστανή ζάχαρη (5%) (ζάχαρη, μελάσα), φυσικές αρωματικές ουσίες, συντηρητικό:  

σορβικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ]. 

Ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, 

κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], πάγος, νερό, συμπύκνωμα 

μαύρου τσαγιού με μπαχαρικά [(νερό, μαύρο τσάι, ζάχαρη, πιπερόριζα, κανέλλα, μαύρο πιπέρι, γαρύφαλλο, κάρδαμο, 

φυσικές αρωματικές ουσίες,  γλυκάνισος) , ζάχαρη, νερό, μέλι, χυμός πιπερόριζας, οξύ: κιτρικό οξύ, εκχύλισμα βανίλιας, 

φυσικές αρωματικές ουσίες].

Ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης], πάγος, νερό, συμπύκνωμα μαύρου 

τσαγιού με μπαχαρικά [(νερό, μαύρο τσάι, ζάχαρη, πιπερόριζα, κανέλλα, μαύρο πιπέρι, γαρύφαλλο, κάρδαμο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες,  γλυκάνισος) , ζάχαρη, νερό, μέλι, χυμός πιπερόριζας, οξύ: κιτρικό οξύ, εκχύλισμα βανίλιας, φυσικές 

αρωματικές ουσίες].

Iced Chai Tea Latte - ΓΑΛΑ ΒΡΩΜΗΣ

Iced Chai Tea Latte - ΓΑΛΑ ΚΑΡΥΔΑΣ

Ροφήματα διαθέσιμα Καλοκαίρο 2022 (Μάιος - Σεπτέμβριος)

Orange & Mango Starbucks 

Refresha® Drink

 Πάγος, βάση ροφήματος με γεύση πορτοκάλι και μάνγκο [νερό, ζάχαρη, συμπυκνωμένος χυμών σταφυλιού, αντιοξειδωτικό : 

ασκορβικό οξύ, συμπύκνωμα χρώματος από καρότο, εκχύλισμα πράσινού καφέ, οξύ: κιτρικό οξύ, συντηρητικά: σορβικό 

κάλιο, φυσικές αρωματικές ουσίες, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης], νερό, (παγωμένα αποξηραμένα) κομμάτια 

πορτοκαλιού. 

Tropical Coconut Starbucks 

Refresha® Drink

 Πάγος, βάση ροφήματος με γεύση πορτοκάλι και μάνγκο [νερό, ζάχαρη, συμπυκνωμένος χυμών σταφυλιού, αντιοξειδωτικό : 

ασκορβικό οξύ, συμπύκνωμα χρώματος από καρότο, εκχύλισμα πράσινού καφέ, οξύ: κιτρικό οξύ, συντηρητικά: σορβικό 

κάλιο, φυσικές αρωματικές ουσίες, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης], ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, 

δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό 

νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], (παγωμένα αποξηραμένα) κομμάτια πορτοκαλιού. 

Passionfruit & Raspberry 

Frappuccino®  - ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ 

ΛΑΚΤΟΖΗ                                      

Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, πάγος, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], νερό, ζάχαρη, πουρές μήλου, συμπύκνωμα χυμού φρούτου του πάθους (3.4%), 

κηρώδες άμυλο αραβοσίτου, συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, φυσικές αρωματικές ουσίες, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, 

ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό τρινάτριο, αντιοξειδωτικό : ασκορβικό οξύ, χρώμα: β΄καροτένιο από blakeslea trispora, σιρόπι 

frappuccino  με γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη], ζάχαρη, 

βούτυρο του κακάο, χρώμα:  εκχύλισμα καρπών κουφοξυλιάς, φυσικές αρωματικές ουσίες,  φυσικό αρωματικό με γεύση 

φράουλας μαζί με άλλα φυσικά αρωματικά, σιρόπι γλυκόζης, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, νερό, ζάχαρη, συμπύκνωμα 

χρώματος από καρότο, φυσικές αρωματικές ουσίες, οξύ: κιτρικό οξύ συντηρητικό: σορβικό κάλιο, χρώμα: καροτένιο, 

αντιοξειδωτικό: ασκορβικό οξύ.



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 1051 250 11,8 8,2 31,9 30,9 0,1 4,2 0,41 0

Grande 1428 340 15,9 11 44,1 42,8 0,1 5,2 0,55 0

Venti 1688 401 16,8 11,6 56,5 54,8 0,2 6,1 0,7 0

Tall 928 221 8,4 5,9 32,1 31,1 0,1 4,3 0,41 0

Grande 1277 304 11,6 8,2 44,4 43,1 0,1 5,4 0,56 0

Venti 1507 358 11,7 8,3 56,8 55,1 0,2 6,3 0,71 0

Tall 877 209 9,3 5,9 29,9 28,8 0,4 1,2 0,36 0

Grande 1213 290 12,9 8,2 41,7 40,2 0,5 1,5 0,49 0

Venti 1431 341 13,2 8,2 53,6 51,7 0,7 1,7 0,63 0

Passionfruit & Raspberry 

Frappuccino® -ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ

Πλήρες ΓΑΛΑ, πάγος, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], νερό, ζάχαρη, πουρές μήλου, συμπύκνωμα χυμού φρούτου του πάθους (3.4%), κηρώδες 

άμυλο αραβοσίτου, συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, φυσικές αρωματικές ουσίες, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής 

οξύτητας:  κιτρικό τρινάτριο, αντιοξειδωτικό : ασκορβικό οξύ, χρώμα: β΄καροτένιο από blakeslea trispora, σιρόπι frappuccino  

με γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: 

ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη], ζάχαρη, βούτυρο του 

κακάο, χρώμα:  εκχύλισμα καρπών κουφοξυλιάς, φυσικές αρωματικές ουσίες,  φυσικό αρωματικό με γεύση φράουλας μαζί 

με άλλα φυσικά αρωματικά, σιρόπι γλυκόζης, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, νερό, ζάχαρη, συμπύκνωμα χρώματος από 

καρότο, φυσικές αρωματικές ουσίες, οξύ: κιτρικό οξύ συντηρητικό: σορβικό κάλιο, χρώμα: καροτένιο, αντιοξειδωτικό: 

ασκορβικό οξύ.

Passionfruit & Raspberry 

Frappuccino® - ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

Άπαχο ΓΑΛΑ, πάγος, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], νερό, ζάχαρη, πουρές μήλου, συμπύκνωμα χυμού φρούτου του πάθους (3.4%), κηρώδες 

άμυλο αραβοσίτου, συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, φυσικές αρωματικές ουσίες, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής 

οξύτητας:  κιτρικό τρινάτριο, αντιοξειδωτικό : ασκορβικό οξύ, χρώμα: β΄καροτένιο από blakeslea trispora, σιρόπι frappuccino  

με γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: 

ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη], ζάχαρη, βούτυρο του 

κακάο, χρώμα:  εκχύλισμα καρπών κουφοξυλιάς, φυσικές αρωματικές ουσίες,  φυσικό αρωματικό με γεύση φράουλας μαζί 

με άλλα φυσικά αρωματικά, σιρόπι γλυκόζης, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, νερό, ζάχαρη, συμπύκνωμα χρώματος από 

καρότο, φυσικές αρωματικές ουσίες, οξύ: κιτρικό οξύ συντηρητικό: σορβικό κάλιο, χρώμα: καροτένιο, αντιοξειδωτικό: 

ασκορβικό οξύ.

Passionfruit & Raspberry 

Frappuccino® - ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο φωσφορικό 

κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές ουσίες, 

θαλασσινό αλάτι], πάγος, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], νερό, ζάχαρη, πουρές μήλου, συμπύκνωμα χυμού φρούτου του πάθους (3.4%), 

κηρώδες άμυλο αραβοσίτου, συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, φυσικές αρωματικές ουσίες, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, 

ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό τρινάτριο, αντιοξειδωτικό : ασκορβικό οξύ, χρώμα: β΄καροτένιο από blakeslea trispora, σιρόπι 

frappuccino  με γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη], ζάχαρη, 

βούτυρο του κακάο, χρώμα:  εκχύλισμα καρπών κουφοξυλιάς, φυσικές αρωματικές ουσίες,  φυσικό αρωματικό με γεύση 

φράουλας μαζί με άλλα φυσικά αρωματικά, σιρόπι γλυκόζης, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, νερό, ζάχαρη, συμπύκνωμα 

χρώματος από καρότο, φυσικές αρωματικές ουσίες, οξύ: κιτρικό οξύ συντηρητικό: σορβικό κάλιο, χρώμα: καροτένιο, 

αντιοξειδωτικό: ασκορβικό οξύ.



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 953 227 9,9 6,1 30,4 29,4 0,7 3,8 0,44 0

Grande 1308 312 13,5 8,5 42,3 41 0,8 4,8 0,59 0

Venti 1544 367 13,9 8,6 54,3 52,6 1 5,6 0,75 0

Tall 1015 242 10,7 7,8 33,8 30,1 2,3 1,7 0,42 0

Grande 1384 330 14,5 10,5 46,4 41,8 2,9 2,1 0,56 0

Venti 1636 389 15,1 11 59,3 53,6 3,4 2,4 0,72 0

Tall 959 229 10,7 8,2 30,7 29,7 1,7 1,7 0,5 0

Grande 1314 314 14,5 11 42,7 41,4 2,1 2,1 0,66 0

Venti 1552 370 15,1 11,6 54,8 53,1 2,5 2,4 0,83 0

Ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης], πάγος, σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], νερό, ζάχαρη, πουρές 

μήλου, συμπύκνωμα χυμού φρούτου του πάθους (3.4%), κηρώδες άμυλο αραβοσίτου, lσυμπύκνωμα χυμού λεμονιού, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό τρινάτριο, αντιοξειδωτικό : 

ασκορβικό οξύ, χρώμα: β΄καροτένιο από blakeslea trispora, σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, 

αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό 

οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη], ζάχαρη, βούτυρο του κακάο, χρώμα:  εκχύλισμα καρπών κουφοξυλιάς, 

φυσικές αρωματικές ουσίες,  φυσικό αρωματικό με γεύση φράουλας μαζί με άλλα φυσικά αρωματικά, σιρόπι γλυκόζης, 

ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, νερό, ζάχαρη, συμπύκνωμα χρώματος από καρότο, φυσικές αρωματικές ουσίες, οξύ: κιτρικό 

οξύ συντηρητικό: σορβικό κάλιο, χρώμα: καροτένιο, αντιοξειδωτικό: ασκορβικό οξύ.

Passionfruit & Raspberry 

Frappuccino® ΓΑΛΑ ΚΑΡΥΔΑΣ

Ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, 

κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], πάγος, σαντιγί με μειωμένα 

λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: 

μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], νερό, ζάχαρη, 

πουρές μήλου, συμπύκνωμα χυμού φρούτου του πάθους (3.4%), κηρώδες άμυλο αραβοσίτου, lσυμπύκνωμα χυμού 

λεμονιού, φυσικές αρωματικές ουσίες, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό τρινάτριο, 

αντιοξειδωτικό : ασκορβικό οξύ, χρώμα: β΄καροτένιο από blakeslea trispora, σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας  [νερό, 

ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη], ζάχαρη, βούτυρο του κακάο, χρώμα:  εκχύλισμα 

καρπών κουφοξυλιάς, φυσικές αρωματικές ουσίες,  φυσικό αρωματικό με γεύση φράουλας μαζί με άλλα φυσικά αρωματικά, 

σιρόπι γλυκόζης, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, νερό, ζάχαρη, συμπύκνωμα χρώματος από καρότο, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, οξύ: κιτρικό οξύ συντηρητικό: σορβικό κάλιο, χρώμα: καροτένιο, αντιοξειδωτικό: ασκορβικό οξύ.

Passionfruit & Raspberry 

Frappuccino® - ΓΑΛΑ ΣΟΓΙΑΣ

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό κάλιο, 

ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], πάγος, σαντιγί με μειωμένα 

λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: 

μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], νερό, ζάχαρη, 

πουρές μήλου, συμπύκνωμα χυμού φρούτου του πάθους (3.4%), κηρώδες άμυλο αραβοσίτου, συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό τρινάτριο, αντιοξειδωτικό : 

ασκορβικό οξύ, χρώμα: β΄καροτένιο από blakeslea trispora, σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, 

αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό 

οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη], ζάχαρη, βούτυρο του κακάο, χρώμα:  εκχύλισμα καρπών κουφοξυλιάς, 

φυσικές αρωματικές ουσίες,  φυσικό αρωματικό με γεύση φράουλας μαζί με άλλα φυσικά αρωματικά, σιρόπι γλυκόζης, 

ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, νερό, ζάχαρη, συμπύκνωμα χρώματος από καρότο, φυσικές αρωματικές ουσίες, οξύ: κιτρικό 

οξύ συντηρητικό: σορβικό κάλιο, χρώμα: καροτένιο, αντιοξειδωτικό: ασκορβικό οξύ.

Passionfruit & Raspberry 

Frappuccino® - ΓΑΛΑ ΒΡΩΜΗΣ



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 1177 280 11,8 8,8 38 36,4 0,6 5,2 0,48 0

Grande 1596 380 16,2 12 51,4 49,1 1 6,8 0,64 0

Venti 1923 458 17,8 13,2 65,4 62,5 1,3 8,4 0,83 0

Tall 1248 297 13,8 9,4 37,9 36,3 0,6 5,1 0,48 0

Grande 1683 401 18,7 12,8 51,3 49 1 6,7 0,64 0

Venti 2029 483 20,8 14,1 65,3 62,3 1,3 8,2 0,83 0

Tall 1124 268 10,3 7,1 38,1 36,5 0,6 5,2 0,48 0

Grande 1531 365 14,4 10 51,5 49,3 1 6,8 0,64 0

Venti 1843 438 15,6 10,7 65,6 62,7 1,3 8,4 0,84 0

Banana Split Cream Frappuccino® - 

ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ                                      

Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, πάγος,  σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μπανάνας [νερό, πουρές μπανάνας,  κηρώδες άμυλο αραβοσίτου, οξύ: κιτρικό 

οξύ, χλωριούχο νάτριο, συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, φυσικές αρωματικές ουσίες,  σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, 

αντιοξειδωτικό : ασκορβικό οξύ, χρώμα: β΄καροτένιο από blakeslea trispora], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι 

γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, 

ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα,  αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική 

πολυσιλοξάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], σιρόπι 

frappuccino  με γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη], σως μόκα 

[νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας].

Banana Split Cream Frappuccino®  - 

ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ

Πλήρες ΓΑΛΑ, πάγος,  σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μπανάνας [νερό, πουρές μπανάνας,  κηρώδες άμυλο αραβοσίτου, οξύ: κιτρικό οξύ, 

χλωριούχο νάτριο, συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, φυσικές αρωματικές ουσίες,  σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, 

αντιοξειδωτικό : ασκορβικό οξύ, χρώμα: β΄καροτένιο από blakeslea trispora], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι 

γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, 

ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα,  αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική 

πολυσιλοξάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], σιρόπι 

frappuccino  με γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη],   σως μόκα 

[νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας].

Banana Split Cream Frappuccino®  - 

ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

Άπαχο ΓΑΛΑ, πάγος,  σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μπανάνας [νερό, πουρές μπανάνας,  κηρώδες άμυλο αραβοσίτου, οξύ: κιτρικό οξύ, 

χλωριούχο νάτριο, συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, φυσικές αρωματικές ουσίες,  σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, 

αντιοξειδωτικό : ασκορβικό οξύ, χρώμα: β΄καροτένιο από blakeslea trispora], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι 

γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, 

ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα,  αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική 

πολυσιλοξάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], σιρόπι 

frappuccino  με γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη], σως μόκα 

[νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας].



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 1072 256 11,3 7,1 35,9 34,1 0,9 2 0,43 0

Grande 1467 350 15,6 9,9 48,8 46,4 1,4 2,9 0,58 0

Venti 1765 421 17,1 10,6 62,2 59,2 1,8 3,6 0,76 0

Tall 1149 274 11,9 7,3 36,4 34,8 1,2 4,7 0,51 0

Grande 1562 372 16,3 10,2 49,4 47,2 1,6 6,3 0,68 0

Venti 1881 448 17,9 11 63 60,1 2,1 7,7 0,88 0

Banana Split Cream Frappuccino®  - 

ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο φωσφορικό 

κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές ουσίες, 

θαλασσινό αλάτι], πάγος,  σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μπανάνας [νερό, πουρές μπανάνας,  κηρώδες άμυλο αραβοσίτου, οξύ: κιτρικό 

οξύ, χλωριούχο νάτριο, συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, φυσικές αρωματικές ουσίες,  σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, 

αντιοξειδωτικό : ασκορβικό οξύ, χρώμα: β΄καροτένιο από blakeslea trispora], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι 

γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, 

ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα,  αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική 

πολυσιλοξάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], σιρόπι 

frappuccino  με γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη], σως μόκα 

[νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας].

Banana Split Cream Frappuccino®  - 

ΓΑΛΑ ΣΟΓΙΑΣ

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό κάλιο, 

ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], πάγος,  σαντιγί με μειωμένα 

λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: 

μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μπανάνας 

[νερό, πουρές μπανάνας,  κηρώδες άμυλο αραβοσίτου, οξύ: κιτρικό οξύ, χλωριούχο νάτριο, συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, 

φυσικές αρωματικές ουσίες,  σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, αντιοξειδωτικό : ασκορβικό οξύ, χρώμα: β΄καροτένιο από 

blakeslea trispora], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  

λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και 

διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: 

τριφωσφορικά άλατα,  αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, 

αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 

σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, 

εκχύλισμα βανίλιας].



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 1212 289 12,7 9 39,8 35,4 2,8 2,5 0,49 0

Grande 1639 391 17,2 12,3 53,6 47,9 3,7 3,5 0,65 0

Venti 1975 470 19,1 13,5 68,1 61,1 4,7 4,4 0,84 0

Tall 1154 276 12,7 9,4 36,8 35,1 2,2 2,5 0,57 0

Grande 1569 375 17,2 12,8 49,8 47,6 2,9 3,5 0,74 0

Venti 1889 451 19,1 14,1 63,5 60,6 3,7 4,4 0,96 0

Tall 1307 311 12 8,8 44,9 42,9 0,7 5,6 0,54 24,8

Grande 1822 433 16,4 12 63,5 60,7 1,2 7,4 0,76 37,3

Venti 2217 527 18,1 13,2 81,2 77,5 1,6 9,2 0,98 49,7

Banana Split Cream Frappuccino®  

ΓΑΛΑ ΒΡΩΜΗΣ

Ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης],, πάγος,  σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μπανάνας [νερό, 

πουρές μπανάνας,  κηρώδες άμυλο αραβοσίτου, οξύ: κιτρικό οξύ, χλωριούχο νάτριο, συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, φυσικές 

αρωματικές ουσίες,  σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, αντιοξειδωτικό : ασκορβικό οξύ, χρώμα: β΄καροτένιο από blakeslea 

trispora], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  λιπαρά, 

(ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και 

διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: 

τριφωσφορικά άλατα,  αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, 

αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 

σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, 

εκχύλισμα βανίλιας].

Banana Split Cream Frappuccino®  - 

ΓΑΛΑ ΚΑΡΥΔΑΣ

Ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, 

κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], πάγος,  σαντιγί με μειωμένα 

λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: 

μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μπανάνας 

[νερό, πουρές μπανάνας,  κηρώδες άμυλο αραβοσίτου, οξύ: κιτρικό οξύ, χλωριούχο νάτριο, συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, 

φυσικές αρωματικές ουσίες,  σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, αντιοξειδωτικό : ασκορβικό οξύ, χρώμα: β΄καροτένιο από 

blakeslea trispora], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  

λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και 

διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: 

τριφωσφορικά άλατα,  αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, 

αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας  [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 

σταθεροποιητές: καραγενάνη, μαλτοδεξτρίνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, 

εκχύλισμα βανίλιας].

Banana Split Coffee Frappuccino® - 

ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ                                      

Υποσημείωση: Στην εκδοχή με γάλα 

χωρίς λακτόζη, το υλικό "ΓΑΛΑ" δεν 

περίεχει αλλεργιογόνο (λακτόζη).

ΓΑΛΑ χωρίς λακτόζη, πάγος,  σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μπανάνας [νερό, πουρές μπανάνας,  κηρώδες άμυλο αραβοσίτου, οξύ: κιτρικό 

οξύ, χλωριούχο νάτριο, συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, φυσικές αρωματικές ουσίες,  σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, 

αντιοξειδωτικό : ασκορβικό οξύ, χρώμα: β΄καροτένιο από blakeslea trispora], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι 

γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, 

ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα,  αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική 

πολυσιλοξάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], σιρόπι 

frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και 

μελάσας], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], σως μόκα [νερό, σκόνη 

μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας].



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 1378 328 14 9,5 44,8 42,8 0,7 5,5 0,53 24,8

Grande 1909 454 18,9 12,8 63,4 60,5 1,2 7,3 0,75 37,3

Venti 2323 552 21,1 14,2 81 77,3 1,6 9 0,98 49,7

Tall 1254 298 10,5 7,2 45 43 0,7 5,6 0,54 25

Grande 1757 418 14,6 10 63,6 60,8 1,2 7,4 0,76 37

Venti 2137 508 15,8 10,7 81,3 77,7 1,6 9,2 0,98 50

Tall 1202 287 11,5 7,1 42,8 40,7 1,1 2,4 0,49 25

Grande 1693 403 15,8 10 60,9 57,9 1,6 3,5 0,69 37

Venti 2059 490 17,3 10,7 78 74,1 2,1 4,4 0,9 50

Banana Split Coffee Frappuccino® - 

ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ

Πλήρες ΓΑΛΑ, πάγος,  σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μπανάνας [νερό, πουρές μπανάνας,  κηρώδες άμυλο αραβοσίτου, οξύ: κιτρικό οξύ, 

χλωριούχο νάτριο, συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, φυσικές αρωματικές ουσίες,  σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, 

αντιοξειδωτικό : ασκορβικό οξύ, χρώμα: β΄καροτένιο από blakeslea trispora], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι 

γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, 

ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα,  αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική 

πολυσιλοξάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], σιρόπι 

frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και 

μελάσας], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], σως μόκα [νερό, σκόνη 

μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας].

Banana Split Coffee Frappuccino® - 

ΑΠΑΧΟ ΓΑΛΑ

Άπαχο ΓΑΛΑ, πάγος,  σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μπανάνας [νερό, πουρές μπανάνας,  κηρώδες άμυλο αραβοσίτου, οξύ: κιτρικό οξύ, 

χλωριούχο νάτριο, συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, φυσικές αρωματικές ουσίες,  σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, 

αντιοξειδωτικό : ασκορβικό οξύ, χρώμα: β΄καροτένιο από blakeslea trispora], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι 

γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, 

ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα,  αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική 

πολυσιλοξάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], σιρόπι 

frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και 

μελάσας], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], σως μόκα [νερό, σκόνη 

μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας].

Banana Split Coffee Frappuccino® - 

ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, δισόξινο φωσφορικό 

κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  φυσικές αρωματικές ουσίες, 

θαλασσινό αλάτι], πάγος,  σαντιγί με μειωμένα λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία 

βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μπανάνας [νερό, πουρές μπανάνας,  κηρώδες άμυλο αραβοσίτου, οξύ: κιτρικό 

οξύ, χλωριούχο νάτριο, συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, φυσικές αρωματικές ουσίες,  σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, 

αντιοξειδωτικό : ασκορβικό οξύ, χρώμα: β΄καροτένιο από blakeslea trispora], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι 

γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, 

ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα,  αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική 

πολυσιλοξάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], σιρόπι 

frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και 

μελάσας], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], σως μόκα [νερό, σκόνη 

μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας].



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 1279 305 12 7,4 43,3 41,3 1,3 5,2 0,57 25

Grande 1788 426 16,5 10,2 61,5 58,7 1,9 6,9 0,79 37

Venti 2175 517 18,1 11 78,8 75,1 2,4 8,5 1,02 50

Tall 1342 319 12,8 9 46,7 42 3 2,9 0,54 25

Grande 1865 444 17,4 12,3 65,7 59,5 3,9 4,1 0,77 37

Venti 2269 540 19,3 13,5 83,9 76,1 4,9 5,2 0,99 50

Banana Split Coffee Frappuccino® - 

ΓΑΛΑ ΣΟΓΙΑΣ

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί ΣΟΓΙΑΣ (8%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: φωσφορικό κάλιο, 

ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], πάγος,  σαντιγί με μειωμένα 

λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: 

μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μπανάνας 

[νερό, πουρές μπανάνας,  κηρώδες άμυλο αραβοσίτου, οξύ: κιτρικό οξύ, χλωριούχο νάτριο, συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, 

φυσικές αρωματικές ουσίες,  σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, αντιοξειδωτικό : ασκορβικό οξύ, χρώμα: β΄καροτένιο από 

blakeslea trispora], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  

λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και 

διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: 

τριφωσφορικά άλατα,  αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, 

αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 

χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, 

υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast],σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα 

βανίλιας].

Banana Split Coffee Frappuccino® - 

ΓΑΛΑ ΒΡΩΜΗΣ

Ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ (12%),  λιπαρά καρύδας, δεξτρίνη αραβοσίτου, αλεύρι φάβας,  ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

ανθρακικό νάτριο, θαλασσινό αλάτι,  σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης],, πάγος,  σαντιγί με μειωμένα λιπαρά 

[κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: μονο- 

και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μπανάνας [νερό, 

πουρές μπανάνας,  κηρώδες άμυλο αραβοσίτου, οξύ: κιτρικό οξύ, χλωριούχο νάτριο, συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, φυσικές 

αρωματικές ουσίες,  σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, αντιοξειδωτικό : ασκορβικό οξύ, χρώμα: β΄καροτένιο από blakeslea 

trispora], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  λιπαρά, 

(ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και 

διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: 

τριφωσφορικά άλατα,  αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, 

αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], σιρόπι frappuccino με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 

χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, 

υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα 

βανίλιας].



Προϊόν Μέγεθος Συστατικά
Ενέργεια  

(KJ)

Ενέργεια  

(Kcal)

Λιπαρά 

(g)

Εκ των οποίων 

κορεσμένα (g)

Υδατάνθρακες                        

(g)

Εκ των οποίων 

Σάκχαρα (g)
Ίνες (g)

Πρωτεϊνες 

(g)

Αλάτι 

(g)

Καφεΐνη 

(mg)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.   Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφημάτων, δεν μπορούμε να 

εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.

Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την 

παρουσία τους.  Μολονότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. 

Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.

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

Tall 1285 307 12,8 9,5 43,7 41,6 2,3 2,9 0,62 25

Grande 1794 428 17,4 12,8 61,9 59,1 3,1 4,1 0,86 37

Venti 2183 520 19,3 14,2 79,3 75,6 4 5,2 1,11 50

Tall 667 160 6,7 5 18,5 10,4 5,7 3,4 0,36 57

Grande 869 208 8,9 6,6 24,1 13,6 7,5 4,3 0,45 57

Venti 1139 273 11,6 8,6 31,4 17,6 9,8 5,7 0,6 85

Banana Split Coffee Frappuccino®- 

ΓΑΛΑ ΚΑΡΥΔΑΣ

Ρόφημα καρύδας  [νερό, γάλα καρύδας (10%), ζάχαρη, δεξτρίνη αραβοσίτου,  αλεύρι φάβας, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, 

κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], πάγος,  σαντιγί με μειωμένα 

λιπαρά [κρέμα γάλακτος 34% (ΓΑΛΑ), ζάχαρη (6%), προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο,  γαλακτωματοποιητής: 

μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, φυσική αρωματική ουσία βανίλιας, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μπανάνας 

[νερό, πουρές μπανάνας,  κηρώδες άμυλο αραβοσίτου, οξύ: κιτρικό οξύ, χλωριούχο νάτριο, συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, 

φυσικές αρωματικές ουσίες,  σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, αντιοξειδωτικό : ασκορβικό οξύ, χρώμα: β΄καροτένιο από 

blakeslea trispora], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  

λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και 

διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: 

τριφωσφορικά άλατα,  αντιφριστικός παράγοντας: διμεθυλική πολυσιλοξάνη], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, 

αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα βανίλιας], σιρόπι frappuccino με γεύση καφέ [νερό, ζάχαρη, φρουκτόζη, αλάτι, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 

χρώματα:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, 

υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], σως μόκα [νερό, σκόνη μόκα ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, εκχύλισμα 

βανίλιας].

Salted Caramel Cream Cold Brew

Κρύο εκχύλισμα καφέ arabica, πάγος,  κρέμα με γεύση αλμυρής καραμέλας για cold brew [ζάχαρη, νερό, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, συντηρητικό: σορβικό κάλιο, οξύ: κιτρικό οξύ, σιρόπι  καραμέλας, αλάτι], αφρόγαλα με γεύση αλμυρής καραμέλας - 

κρέμα γάλακτος με γεύση βανίλιας [ζάχαρη, νερό, φυσικές αρωματικές ουσίες, συντηρητικό: σορβικό κάλιο, οξύ: κιτρικό οξύ, 

σιρόπι  καραμέλας, αλάτι, σιρόπι με γεύση βανίλιας (νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό 

οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο), μείγμα κρέμας γάλακτος (ΓΑΛΑ) με πλήρες γάλα (ΓΑΛΑ)].


