
  

Σιτάρι Σίκαλη Κριθάρι Βρώμη Όλυρα Καμούτ
Σόγια                        

και προϊόντα με 

βάση την σόγια 

Γάλα                      
και προϊόντα 

γάλακτος

Φυστίκι 

Βραζιλίας
Φουντούκια Καρύδια Κάσιους Πεκάν Φυστίκια Μακαντάμια Αμύγδαλα 

Αραχίδες              
και προϊόντα με 

βάση τις αραχίδες

Σουσάμι

Αυγά                    
και προϊόντα 

με βάση τα 

αυγά 

Σέλινο                     
και προϊόντα 

προερχόμενα 

από σέλινο

Μαλάκια 
και προϊόντα 

τους

Σινάπι 
προϊόντα 

προερχόμενα 

από αυτό,             

πχ μουστάρδα

Ψάρια               
και προϊόντα 

με βάση τα 

ψάρια

Καρκινοειδή  
Λούπινο                 

και προϊόντα του

Διοξείδιο του θείου                                       

& θειώδεις ενώσεις 

Espresso Drinks 
Doubleshot™ Iced Coffee

Doubleshot™ Iced Coffee 
✓

Doubleshot™ Vanilla Iced Coffee 

Doubleshot™ Vanilla Iced Coffee ✓

Caffè Latte

με γάλα
με γάλα Σόγιας ✓

με γάλα Καρύδας 
με γάλα Αμυγδάλου ✓

με γάλα Βρώμης ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη ✓

Iced Caffè Latte

με γάλα ✓

με γάλα Σόγιας ✓

με γάλα Καρύδας 
με γάλα Αμυγδάλου ✓

με γάλα Βρώμης ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη ✓

Cappuccino

με γάλα ✓

με γάλα Σόγιας ✓

με γάλα Καρύδας 

με γάλα Αμυγδάλου ✓

με γάλα Βρώμης ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη ✓

Freddo Cappuccino 
Freddo Cappuccino ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη ✓

Latte Macchiato

με γάλα ✓

με γάλα Σόγιας ✓

με γάλα Καρύδας 

με γάλα Αμυγδάλου ✓

με γάλα Βρώμης ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη ✓

Caramel Macchiato

με γάλα ✓ ✓

με γάλα Σόγιας ✓ ✓

με γάλα Καρύδας ✓ ✓

με γάλα Αμυγδάλου ✓ ✓ ✓

με γάλα Βρώμης ✓ ✓ ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη ✓ ✓

Iced Caramel Macchiato

με γάλα ✓ ✓

με γάλα Σόγιας ✓ ✓

με γάλα Καρύδας ✓ ✓

με γάλα Αμυγδάλου ✓ ✓ ✓

με γάλα Βρώμης ✓ ✓ ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη ✓ ✓

Caffè Americano

Caffè Americano

Freddo Espresso
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Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, 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.  

Μονολότι 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. 

                                                                                                               
ΣΗΜΑΝΣΗ:

✓   =  Περιέχει το Αλλεργιογόνο

Δημητριακά που περιέχουν Γλουτένη Καρποί με Κέλυφος



  

Σιτάρι Σίκαλη Κριθάρι Βρώμη Όλυρα Καμούτ
Σόγια                        

και προϊόντα με 

βάση την σόγια 

Γάλα                      
και προϊόντα 

γάλακτος

Φυστίκι 

Βραζιλίας
Φουντούκια Καρύδια Κάσιους Πεκάν Φυστίκια Μακαντάμια Αμύγδαλα 

Αραχίδες              
και προϊόντα με 

βάση τις αραχίδες

Σουσάμι

Αυγά                    
και προϊόντα 

με βάση τα 

αυγά 

Σέλινο                     
και προϊόντα 

προερχόμενα 

από σέλινο

Μαλάκια 
και προϊόντα 

τους

Σινάπι 
προϊόντα 

προερχόμενα 

από αυτό,             

πχ μουστάρδα

Ψάρια               
και προϊόντα 

με βάση τα 

ψάρια

Καρκινοειδή  
Λούπινο                 

και προϊόντα του

Διοξείδιο του θείου                                       

& θειώδεις ενώσεις 
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Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
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Μπορείτε να ελέγχετε αυτές τις πληροφορίες συχνά, μιας και μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνταγές των ροφημάτων.
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ΣΗΜΑΝΣΗ:

✓   =  Περιέχει το Αλλεργιογόνο

Δημητριακά που περιέχουν Γλουτένη Καρποί με Κέλυφος

Freddo Espresso

Iced Caffè Americano

Iced Caffè Americano

Flat White

με γάλα ✓

με γάλα Αμυγδάλου ✓

με γάλα Σόγιας ✓

με γάλα Βρώμης ✓

με γάλα Καρύδας 

με γάλα χωρίς Λακτόζη ✓ ✓

Caffè Mocha

με γάλα ✓

με γάλα Σόγιας ✓ ✓

με γάλα Καρύδας ✓

με γάλα Αμυγδάλου ✓ ✓

με γάλα Βρώμης ✓ ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη ✓

Iced Caffè Mocha

με γάλα ✓

με γάλα Σόγιας ✓ ✓

με γάλα Καρύδας ✓

με γάλα Αμυγδάλου ✓ ✓

με γάλα Βρώμης ✓ ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη ✓

White Chocolate Mocha
με γάλα ✓

με γάλα Σόγιας ✓ ✓

με γάλα Καρύδας ✓

με γάλα Αμυγδάλου ✓ ✓

με γάλα Βρώμης ✓ ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη ✓

Iced White Chocolate Mocha
με γάλα ✓

με γάλα Σόγιας ✓ ✓

με γάλα Καρύδας ✓

με γάλα Αμυγδάλου ✓ ✓

με γάλα Βρώμης ✓ ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη ✓

Espresso 

Espresso

Espresso Macchiato

με γάλα ✓

με γάλα Σόγιας ✓

με γάλα Καρύδας 

με γάλα Αμυγδάλου ✓

με γάλα Βρώμης ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη ✓

Cordusio
με γάλα ✓

με γάλα Σόγιας ✓

με γάλα Καρύδας 
με γάλα Αμυγδάλου ✓

με γάλα Βρώμης ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη ✓

Vanilla Latte
με γάλα ✓

με γάλα Σόγιας ✓



  

Σιτάρι Σίκαλη Κριθάρι Βρώμη Όλυρα Καμούτ
Σόγια                        

και προϊόντα με 

βάση την σόγια 

Γάλα                      
και προϊόντα 

γάλακτος

Φυστίκι 

Βραζιλίας
Φουντούκια Καρύδια Κάσιους Πεκάν Φυστίκια Μακαντάμια Αμύγδαλα 

Αραχίδες              
και προϊόντα με 

βάση τις αραχίδες

Σουσάμι

Αυγά                    
και προϊόντα 

με βάση τα 

αυγά 

Σέλινο                     
και προϊόντα 

προερχόμενα 

από σέλινο

Μαλάκια 
και προϊόντα 

τους

Σινάπι 
προϊόντα 

προερχόμενα 

από αυτό,             

πχ μουστάρδα

Ψάρια               
και προϊόντα 

με βάση τα 

ψάρια

Καρκινοειδή  
Λούπινο                 

και προϊόντα του

Διοξείδιο του θείου                                       

& θειώδεις ενώσεις 
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Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
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Μονολότι 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. 

                                                                                                               
ΣΗΜΑΝΣΗ:

✓   =  Περιέχει το Αλλεργιογόνο

Δημητριακά που περιέχουν Γλουτένη Καρποί με Κέλυφος

με γάλα Καρύδας 
με γάλα Αμυγδάλου ✓

με γάλα Βρώμης ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη ✓

Brewed Coffee 
Καφές Φίλτρου 

Καφές Φίλτρου 

Cold Brew

Cold Brew

Cold Brew Latte

με γάλα ✓

με γάλα Σόγιας ✓

με γάλα Καρύδας 

με γάλα Αμυγδάλου ✓

με γάλα Βρώμης ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη ✓

Nitro Cold Brew

Nitro Cold Brew

Nitro Cappuccino

Nitro με Cold Foam ✓

Nitro με White Mocha 

Nitro με White Mocha ✓

Nitro Caramel Cappuccino

Teavana Iced Tea Latte 
Matcha Tea Latte

με γάλα ✓

με γάλα Σόγιας ✓

με γάλα Καρύδας 

με γάλα Αμυγδάλου ✓

με γάλα Βρώμης ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη ✓

Iced Matcha Tea Latte

με γάλα ✓

με γάλα Σόγιας ✓

με γάλα Καρύδας 

με γάλα Αμυγδάλου ✓

με γάλα Βρώμης ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη ✓

Chai Tea Latte

με γάλα ✓

με γάλα Σόγιας ✓

με γάλα Καρύδας 

με γάλα Αμυγδάλου ✓

με γάλα Βρώμης ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη ✓

Iced Chai Tea Latte

με γάλα ✓

με γάλα Σόγιας ✓

με γάλα Καρύδας 

με γάλα Αμυγδάλου ✓

με γάλα Βρώμης ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη ✓



  

Σιτάρι Σίκαλη Κριθάρι Βρώμη Όλυρα Καμούτ
Σόγια                        

και προϊόντα με 

βάση την σόγια 

Γάλα                      
και προϊόντα 

γάλακτος

Φυστίκι 

Βραζιλίας
Φουντούκια Καρύδια Κάσιους Πεκάν Φυστίκια Μακαντάμια Αμύγδαλα 

Αραχίδες              
και προϊόντα με 

βάση τις αραχίδες

Σουσάμι

Αυγά                    
και προϊόντα 

με βάση τα 

αυγά 

Σέλινο                     
και προϊόντα 

προερχόμενα 

από σέλινο

Μαλάκια 
και προϊόντα 

τους

Σινάπι 
προϊόντα 

προερχόμενα 

από αυτό,             

πχ μουστάρδα

Ψάρια               
και προϊόντα 

με βάση τα 

ψάρια

Καρκινοειδή  
Λούπινο                 

και προϊόντα του

Διοξείδιο του θείου                                       

& θειώδεις ενώσεις 
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Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, 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.  

Μονολότι 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. 

                                                                                                               
ΣΗΜΑΝΣΗ:

✓   =  Περιέχει το Αλλεργιογόνο

Δημητριακά που περιέχουν Γλουτένη Καρποί με Κέλυφος

Hot Teavana Tea 
Classic Iced Green Tea

Classic Iced Green Tea

English Breakfast Black Tea

English Breakfast Black Tea

Early Grey Black Tea Blend

Early Grey Black Tea Blend

Hibiscus Flavoured Herbal Blend

Hibiscus Flavoured Herbal Blend

Chai Spiced Black Tea Blend
Chai Spiced Black Tea Blend

Jasmine Pearls Scented Green Tea

Jasmine Pearls Scented Green Tea

Mint Blend Herbal Blend

Mint Blend Herbal Blend

Chamomile Herbal Blend

Chamomile Herbal Blend

Iced Teavana Tea 
Lemon Iced Tea 

Lemon Iced Tea 

Peach Iced  Tea

Peach Iced  Tea

Cool Lime Refresha

Cool Lime Refresha

Strawberry Acai Starbucks Refresha Drink

Strawberry Acai Starbucks Refresha Drink

Frappuccino® 
Mocha Frappuccino®

με γάλα ✓

με γάλα Σόγιας ✓ ✓

με γάλα Καρύδας ✓

με γάλα Αμυγδάλου ✓ ✓

με γάλα Βρώμης ✓ ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη  ✓

Mocha Coconut Frappuccino®

με γάλα ✓

με γάλα Σόγιας ✓ ✓

με γάλα Καρύδας ✓

με γάλα Αμυγδάλου ✓ ✓

με γάλα Βρώμης ✓ ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη  ✓

Java Chip Frappuccino®

with MILK ✓ ✓ ✓

with ALMOND DRINK ✓ ✓ ✓ ✓

with SOYA DRINK ✓ ✓ ✓

with ORIGINAL NUT BLEND ✓ ✓ ✓ ✓

with OAT DRINK ✓ ✓ ✓ ✓

with  COCONUT DRINK ✓ ✓ ✓

Espresso Frappuccino®



  

Σιτάρι Σίκαλη Κριθάρι Βρώμη Όλυρα Καμούτ
Σόγια                        

και προϊόντα με 

βάση την σόγια 

Γάλα                      
και προϊόντα 

γάλακτος

Φυστίκι 
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Φουντούκια Καρύδια Κάσιους Πεκάν Φυστίκια Μακαντάμια Αμύγδαλα 

Αραχίδες              
και προϊόντα με 

βάση τις αραχίδες

Σουσάμι

Αυγά                    
και προϊόντα 

με βάση τα 

αυγά 

Σέλινο                     
και προϊόντα 

προερχόμενα 

από σέλινο

Μαλάκια 
και προϊόντα 

τους

Σινάπι 
προϊόντα 

προερχόμενα 

από αυτό,             

πχ μουστάρδα

Ψάρια               
και προϊόντα 

με βάση τα 

ψάρια

Καρκινοειδή  
Λούπινο                 

και προϊόντα του

Διοξείδιο του θείου                                       

& θειώδεις ενώσεις 
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Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, 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.  

Μονολότι 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. 

                                                                                                               
ΣΗΜΑΝΣΗ:

✓   =  Περιέχει το Αλλεργιογόνο

Δημητριακά που περιέχουν Γλουτένη Καρποί με Κέλυφος

με γάλα ✓

με γάλα Σόγιας ✓ ✓

με γάλα Καρύδας ✓

με γάλα Αμυγδάλου ✓ ✓

με γάλα Βρώμης ✓ ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη  ✓

Coffee Frappuccino®

με γάλα ✓

με γάλα Σόγιας ✓

με γάλα Καρύδας 

με γάλα Αμυγδάλου ✓

με γάλα Βρώμης ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη  ✓

Caramel Frappuccino®

με γάλα ✓ ✓

με γάλα Σόγιας ✓ ✓

με γάλα Καρύδας ✓ ✓

με γάλα Αμυγδάλου ✓ ✓ ✓

με γάλα Βρώμης ✓ ✓ ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη  ✓ ✓

Caramel Cream Frappuccino®

με γάλα ✓ ✓

με γάλα Σόγιας ✓ ✓

με γάλα Καρύδας ✓ ✓

με γάλα Αμυγδάλου ✓ ✓ ✓

με γάλα Βρώμης ✓ ✓ ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη  ✓ ✓

Cookies & Cream Frappuccino®

με γάλα ✓ ✓ ✓ ✓

με γάλα Σόγιας ✓ ✓ ✓ ✓

με γάλα Καρύδας ✓ ✓ ✓ ✓

με γάλα Αμυγδάλου ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

με γάλα Βρώμης ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη  ✓ ✓ ✓

Chocolate Cream Frappuccino®

με γάλα ✓

με γάλα Σόγιας ✓ ✓

με γάλα Καρύδας ✓

με γάλα Αμυγδάλου ✓ ✓

με γάλα Βρώμης ✓ ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη  ✓

White Mocha Cream Frappuccino®

με γάλα ✓

με γάλα Σόγιας ✓ ✓

με γάλα Καρύδας ✓

με γάλα Αμυγδάλου ✓ ✓

με γάλα Βρώμης ✓ ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη  ✓

Strawberries & Cream Frappuccino®

με γάλα ✓



  

Σιτάρι Σίκαλη Κριθάρι Βρώμη Όλυρα Καμούτ
Σόγια                        

και προϊόντα με 

βάση την σόγια 

Γάλα                      
και προϊόντα 

γάλακτος

Φυστίκι 

Βραζιλίας
Φουντούκια Καρύδια Κάσιους Πεκάν Φυστίκια Μακαντάμια Αμύγδαλα 

Αραχίδες              
και προϊόντα με 

βάση τις αραχίδες

Σουσάμι

Αυγά                    
και προϊόντα 

με βάση τα 

αυγά 

Σέλινο                     
και προϊόντα 

προερχόμενα 

από σέλινο

Μαλάκια 
και προϊόντα 

τους

Σινάπι 
προϊόντα 

προερχόμενα 

από αυτό,             

πχ μουστάρδα

Ψάρια               
και προϊόντα 

με βάση τα 

ψάρια

Καρκινοειδή  
Λούπινο                 

και προϊόντα του

Διοξείδιο του θείου                                       

& θειώδεις ενώσεις 

Κατάλογος Αλλεργιογόνων - Καλοκαίρι 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, 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.  

Μονολότι 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. 

                                                                                                               
ΣΗΜΑΝΣΗ:

✓   =  Περιέχει το Αλλεργιογόνο

Δημητριακά που περιέχουν Γλουτένη Καρποί με Κέλυφος

με γάλα Σόγιας ✓ ✓

με γάλα Καρύδας ✓

με γάλα Αμυγδάλου ✓ ✓

με γάλα Βρώμης ✓ ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη  ✓

Vanilla Cream Frappuccino®

με γάλα ✓

με γάλα Σόγιας ✓ ✓

με γάλα Καρύδας ✓

με γάλα Αμυγδάλου ✓ ✓

με γάλα Βρώμης ✓ ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη  ✓

Matcha Tea Cream Frappuccino®

με γάλα ✓

με γάλα Σόγιας ✓ ✓

με γάλα Καρύδας ✓

με γάλα Αμυγδάλου ✓ ✓

με γάλα Βρώμης ✓ ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη  ✓

Hot Chocolate
Hot White Chocolate

με γάλα ✓

με γάλα Αμυγδάλου ✓ ✓

με γάλα Σόγιας ✓ ✓

με γάλα Βρώμης ✓ ✓

με γάλα Καρύδας ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη  ✓

Classic Hot Chocolate

με γάλα ✓

με γάλα Αμυγδάλου ✓ ✓

με γάλα Σόγιας ✓ ✓

με γάλα Βρώμης ✓ ✓ ✓

με γάλα Καρύδας ✓ ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη  ✓

Signature Caramel Hot Chocolate

με γάλα ✓ ✓

με γάλα Αμυγδάλου ✓ ✓ ✓

με γάλα Σόγιας ✓ ✓

με γάλα Βρώμης ✓ ✓ ✓ ✓

με γάλα Καρύδας ✓ ✓ ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη  ✓ ✓

Signature Hazelnut Hot Chocolate

με γάλα ✓

με γάλα Αμυγδάλου ✓ ✓

με γάλα Σόγιας ✓ ✓

με γάλα Βρώμης ✓ ✓ ✓

με γάλα Καρύδας ✓ ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη  ✓

Signature Hot Chocolate

με γάλα ✓

με γάλα Αμυγδάλου ✓ ✓

με γάλα Σόγιας ✓ ✓
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Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, 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.  

Μονολότι 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. 

                                                                                                               
ΣΗΜΑΝΣΗ:

✓   =  Περιέχει το Αλλεργιογόνο

Δημητριακά που περιέχουν Γλουτένη Καρποί με Κέλυφος

με γάλα Βρώμης ✓ ✓ ✓

με γάλα Καρύδας ✓ ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη  ✓

Συστατικά Ροφημάτων
Σιρόπι, Τopping & Σως 

Σιρόπι Καραμέλας χωρίς Ζάχαρη 

Σιρόπι Φουντουκιού χωρίς Ζάχαρη

Σιρόπι Βανίλιας χωρίς Ζάχαρη 

Σιρόπι Καραμέλας 

Σιρόπι Φουντουκιού 

Σιρόπι Βανίλιας 

Σιρόπι Αμυγδάλου 

Simple Syrup

Σιρόπι Ροδάκινο

Σιρόπι Βατόμουρο

Σιρόπι Καρύδας 
Mόκα Topping
Topping Καραμέλας ✓ ✓

Σιρόπι Καρύδας 

Frappuccino Bases

Frappuccino Base - Crème / Coffee 

Σως Φράουλας 

Java Chip
✓ ✓

Espresso & Hot Chocolate Bases

Espresso

Bar Mocha Powder 1 kg

Σως Μόκα 

Signature Hot Chocolate Powder ✓

Σως Λευκής Σοκολάτας ✓

Liquid Chocolate Base (SKU 11068627) ✓ ✓

Mocha White Mocha Mix Promo ✓

Brownie Mocha Mix ✓

Συμπυκνωμένοι χυμοί τσαγιού

Mango and Pineapple Flavour Preparation

Strawberry and Lime Preparation

Blood Orange and Passionfruit Preparation

Matcha Tea Powder

Chai Tea Concentrate

Lemonade

Black Tea

Green Tea & Herbal Blend

Hibiscus & Herbal Blend

Λεμονάδα 

Μαύρο Τσάι

Green Tea & Herbal Blend

Hibiscus & Herbal Blend

Γαλακτοκομικά προϊόντα και υποπροϊόντα

Σαντιγί ✓

Γάλα (Άπαχο, Πλήρες) ✓
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Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, 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.  

Μονολότι 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. 

                                                                                                               
ΣΗΜΑΝΣΗ:

✓   =  Περιέχει το Αλλεργιογόνο

Δημητριακά που περιέχουν Γλουτένη Καρποί με Κέλυφος

Γάλα Αμυγδάλου ✓

Γάλα Σόγιας ✓

Γάλα Καρύδας 
Γάλα Βρώμης ✓

Γάλα χωρίς Λακτόζη ✓

Toppings ροφημάτων & πρόσθετα υλικά

Cookie Inclusion ✓ ✓ ✓ ✓

VIA coffee

Βανίλια 

Κανέλα 

Σοκολάτα 

Μοσχοκάρυδο

Summer Campaign

Iced Brown Sugar Oat Shaken Espresso

Iced Brown Sugar Oat Shaken Espresso ✓

Banana Split Coffee Frappuccino ®

με γάλα ✓ ✓

με άπαχο γάλα ✓ ✓

με γάλα Αμυγδάλου ✓ ✓ ✓

με γάλα Σόγιας ✓ ✓

με γάλα Βρώμης ✓ ✓ ✓

με γάλα Καρύδας ✓ ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη  ✓ ✓

Banana Split Creme Frappuccino ®

με γάλα ✓ ✓

με άπαχο γάλα ✓ ✓

με γάλα Αμυγδάλου ✓ ✓ ✓

με γάλα Σόγιας ✓ ✓

με γάλα Βρώμης ✓ ✓ ✓

με γάλα Καρύδας ✓ ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη  ✓ ✓

Passionfruit & Raspberry Frappuccino ®

με γάλα ✓

με άπαχο γάλα ✓

με γάλα Αμυγδάλου ✓ ✓

με γάλα Σόγιας ✓ ✓

με γάλα Βρώμης ✓ ✓

με γάλα Καρύδας ✓

με γάλα χωρίς Λακτόζη  ✓

Salted Caramel Cream Cold Brew

Salted Caramel Cream Cold Brew ✓

Orange & Mango Refresha™

Orange & Mango Refresha™

Tropical Coconut Refresha™

Tropical Coconut Refresha™


