taste and
colour to entice.
something sweet
to be savoured.
ingredients to
satisfy the soul.
aroma to soothe
the senses. teas
blossoming,
coffee strong.
desserts and
hot drinks
inspired by the
flavours of asia

allergies and intolerances
if you have a food allergy, intolerance or sensitivity,
please let your server know before you order. they will
be able to suggest the best dishes for you
our dishes are prepared in areas where allergenic ingredients
are present so we cannot guarantee our dishes are 100%
free of these ingredients

αλλεργίες και δυσανεξίες
εάν έχετε κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία παρακαλούμε
ενημερώστε το σερβιτόρο σας πριν παραγγείλετε ώστε να σας
παρουσιάσει τις καλύτερες επιλογές για εσάς
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τα πιάτα μας ετοιμάζονται σε επιφάνειες στις οποίες υπάρχουν και
συστατικά που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση για αυτό
και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι είναι 100% απαλλαγμένα από
αυτά τα συστατικά

desserts

ice cream

something sweet but different. a selection
of desserts inspired by the flavours of asia

something refreshing to satisfy the senses. a selection
of ice creams and sorbets to clean

κάτι γλυκό αλλά διαφορετικό. μια σειρά από
επιδόρπια εμπνευσμένα από τις γεύσεις της ασίας

κάτι αναζωογονητικό που θα ικανοποιήσει τις αισθήσεις σας.
μια απολαυστική σειρά επιλογων απο παγωτά και sorbets

15 | white chocolate and ginger cheesecake

5.20

white chocolate ginger cheesecake. served with a chilli
toffee ginger sauce
cheesecake με λευκή σοκολάτα και τζίντζερ. σερβίρεται
με σιρόπι καραμέλας βουτύρου με τζιντζερ

19 | banana katsu

5.50

banana in panko breadcrumbs with a scoop of salted
caramel ice cream
μπανάνες παναρισμένες σε φρυγανιά panko σερβιρισμένες
με απολαυστικό παγωτό αλατισμένης καραμέλας

17 | chocolate layer cake
layers of chocolate sponge, dark chocolate parfait
and hazelnut cream. served with vanilla ice cream
απολαυστικές στρώσεις παντεσπάνι σοκολάτας, γλάσο μαύρης
σοκολάτας και κρέμα φουντουκιού. σερβίρεται με παγωτό βανίλιας

14 | yuzu and lemon tart

140 | coconut reika

5.30

126 | lemongrass

5.30

125 | chocolate

5.30

coconut ice cream topped with a passion
fruit sauce and coconut flakes
παγωτό καρύδας γαρνιρισμένο με σιρόπι
passion fruit και νιφάδες καρύδας

4.90

served with raspberry compote and fresh mint
σερβίρεται με γλυκό βατόμουρο και φρέσκια μέντα

served with a chocolate sauce
and caramelised sesame seeds
σερβίρεται με σιρόπι σοκολάτας
και καραμελωμένο σουσάμι

128 | salted caramel

5.30

127 | vanilla

5.30

served with caramelised sesame seeds
and a chilli toffee + ginger sauce
σερβιρισμένο με καραμελωμένο σουσάμι
και σιρόπι καραμέλας + τζίντζερ

served with caramelised sesame seeds
and a chilli toffee + ginger sauce
σερβιρισμένο με καραμελωμένο σουσάμι
και σιρόπι καραμέλας + τζίντζερ

777 | pure green

2.50

774 | green mandarin orange

2.50

775 | peach mango

2.50

776 | forest fruits

2.50

778 | rooibos

2.50

naturally light and delicate with a distinctive
fresh taste
λιτά γευστική, απολαυστικά ελαφριά, φρέσκια
γεύση

three scoops of any of the following:
τρείς μπάλες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

served with fresh mint
σερβίρεται με φρέσκια μέντα

6.50

tea

a sweet citrus burst of mandarin orange,
followed by the delicate taste of green leaf tea
μια γλυκιά έκρηξη εσπεριδοειδών από μανταρίνι
και πορτοκάλι που ολοκληρώνετε με την λεπτή
γεύση του πράσινου τσαγιού

an exotic and juicy blend of sweet peach and
luscious mango with a lively, fruity aroma.
naturally caffeine free
ένας εξωτικός συνδιασμός από γλυκό ροδάκινο
και πλούσιο μάνγκο με ζωντανό, φρουτώδες άρωμα.
χωρίς καφείνη

a delicious blend of traditional black tea bursting
with fruity flavours of blackberry, raspberry
and blueberries
ένας υπέροχος συνδιασμός παραδοσιακού μαύρου
τσαγιού με φρουτώδεις γεύσεις από φρούτα
του δάσους

a copper-red earthy colour tea with a light spice
flavour. made from the leaves of the rooibos
(red bush) plant
ένα κόκκινο τσάι με μια ελαφριά γεύση μπαχαρικών
που παράγεται από τα βελονοειδή φύλλα του
θάμνου rooibos

125
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coffee

sorbet

every nespresso coffee has its own personality, distinct
aromas and embodies the soul of its origins

122 | mango

5.30

served with fresh mint
σερβίρεται με φρέσκια μέντα
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123 | lemon basil sorbet

choose your favourite aroma / επιλέξτε την ποικιλία που προτιμάτε
forte, ristretto, vanilla, caramel, decaffeineto

5.30

served with fresh mint
σερβίρεται με φρέσκια μέντα
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for allergen and intolerance information,
please see reverse of menu
για πληροφορίες σχετικά με αλλεργίες και δυσανεξίες,
ανατρέξτε στην πίσω πλευρά του μενού

κάθε ποικιλία της nespresso έχει την προσωπικότητα
και τα διακριτά της αρώματα που καθρεφτίζουν τη γη προέλευσής της

122

801 | espresso / εσπρέσο

2.10

802 | double espresso / διπλό εσπρέσο

2.90

803 | cappuccino / καπουτσίνο

3.20

804 | café latte / καφέ λάτε

3.20

805 | nescafé / νέσκαφε

2.90

806 | greek coffee / ελληνικός καφές

2.10

