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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
Κωδικός

Βάρος προϊόντος

Τεμάχια ανά κιβώτιο

Παλετοποίηση

Χρόνος διατήρησης

θερμοκρασία διατήρησης

Η κληρονομιά μας

Our legacy

Η ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε από τον
Παναγιώτη Ντάσιο το 1982. Από τότε
η πορεία της εταιρείας βελτιώνεται με
σταθερά ανωδικούς ρυθμούς, μεγάλη
ποικιλία προϊόντων, με παραδοσιακές
και νέες συνταγές, που εδραιώνουν την
φήμη μας σε όλο τον κόσμο. Με αξίες
αναλλοίωτες στον χρόνο.

DASIOS SA was founded by Panagiotis
Dasios in 1982. Since then the progress of
the company is steadily improving. There
has been an increase in the variety of
products improving the traditional recipes
consolidating the reputation of DASIOS
CONFECTIONARIES reflecting their superb
quality.

Επιχειρηματικό σχέδιο

Business plan

Η απόλυτη εξειδίκευση μας στην
παραγωγή προϊόντων ζαχαροπλαστικής
και παγωτού λαμβάνοντας υπόψιν
συνεχώς τις διεθνείς τάσεις, όλα τα
παραπάνω διασφαλίζονται με την
πιστοποίηση κατά ISO & HACCP.

Μεγάλη γκάμα προϊόντων
Το τμήμα παραγωγής μας, παράγει
καθ όλη την διάρκεια του έτους 550
κωδικούς, που καλύπτουν τις ανάγκες
του αγοραστικού κοινού, επενδύοντας
στην σταθερή ποιότητα, και σε νέες
γεύσεις.

www.zoomserie.gr

The business plan is firm in its goals, explicit
but flexible in order to constantly respond
to new fields of action. These explicit and
flexible goals improve the standardisation
methods of the existing system which
the Company considers essential to its
certification, according to the ISO & HACCP
models.

Wide range of products
The confectionery and ice-creams which the
Company produces cover a great variety
of traditional recipes as well as a lot of
new flavors giving a wide range of prices.
With 550 different kinds, it covers a large
spectrum of consumer choices throughout
the year.

www.zoomserie.gr

Σοκολατίνα
Αυτήν ονειρευόμαστε όταν θέλουμε να φάμε ένα
σοκολατένιο γλυκό. Σαν ανάμνηση από τα παλιά,
καλά ζαχαροπλαστεία...απαλή κρέμα σοκολάτας, και
επικάλυψη από πραγματική σοκολάτα.
60003

1

6m

0,95

240

-18C

Chocolate cake
The perfect choice for chocolate lovers! A multi-layered
delicate chocolate sponge cake with chocolatey
chocolate cream covered with intense dark chocolate
ganache.

Μπισκότο
Παντεσπάνι σοκολάτας, κρέμα με πραλίνα φουντουκιού
και κομμάτια μπισκότου, επικάλυψη με λευκή
σοκολάτα.
60032

1

6m

0,75

240

-18C

Biscuit cake
A multi-layered delicate vanilla sponge cake with the
complementary combination of biscuit and hazelnut
praline cream covered with sumptuous white chocolate
ganache.

Προφυτερόλ As Bueno

Τούρτες

Συνδυασμός που συναρπάζει, σού γεμιστά με κρέμα
patisserie, βυθισμένα με σε κρέμα γκοφρέτας, και
επικάλυψη με γκανάζ γάλακτος και πραλίνα

cakes

60040

1

6m

1,18

240

-18C

As bueno Profiterole cake
Cocoa sponge cake, filled with Gianduja
chocolate cream and wafer chunks. Topped with
creme patisserie filled choux pastries and glazed with
chocolate ganache.

8

As Cookies oreo

Μαύρη άσπρη

Ο απόλυτος συνδυασμός, τα αγαπημένα μας μπισκότα
παντρεύονται με κρέμα μπισκότου, ρίπλα με πραλίνα
φουντουκιού και κομμάτια από γνήσια cookies oreo.
60029

1

6m

0,93

240

-18C

Για πελάτες που έιναι διχασμένοι, τούρτα μισή με κρέμα
σοκολάτας και επικάλυψη σοκολάτας κουβερτούρας
και η άλλη μισή με κρέμα αμυγδάλου και επικάλυψη με
λεύκη σοκολάτα.

As Cookies oreo cake

1

3m

0,97

240

-18C

Black and white cake

A multi-layered delicate chocolate sponge cake with
the renowned combination of Oreo Cookies biscuit
cream and hazelnut praline covered with white
chocolate sauce.

I want it all, mate: half cocoa / half plain sponge cake,
filled with creme patisserie and chocolate cream.
Glazed with white and bitter chocolate ganache,
garnished with white and dark choc trimmings

Μερέντα

Black Forest

Όνομα με βαριά ιστορία, δύο στρώσεις κρέμας
τζιαντούγιας και κρέμα βανίλιας, μία στρώση από
τραγανή γκοφρέτα, και η αποκορύφωση με επικάλυψη
από Μερέντα και ολόκληρες αμαρένες.

Η διάσημη γερμανική τούρτα με κεράσια παίρνει το
όνομά της από το ομώνυμο οροπέδιο στα νοτιοδυτικά
της χώρας, λευκή κρέμα με ολόκληρα κεράσια
αμαρένας, γαρνίρισμα με κρέμα, και τρίμμα από
πραγματική σοκολάτα.
60001

1

6m

0,89

240

-18C

60033

1

6m

0,84

240

-18C

'Merenda' cake

Black Forest cake

A multi-layered delicate chocolate sponge cake with
gianduja and vanilla cream and one layer of crispy
wafer and hazelnut praline topped with hazelnut
and chocolate praline and decorated with amarena
cherries.

Vanilla cake with vanilla cream layers smothered in
white chocolate ganache, complemented by chocolate
cake with chocolate cream layers smothered in dark
chocolate ganache.

As Ferrero

Σεράνο

Υπάρχει κάποιος μικρός ή μεγάλος που δεν λατρεύει,
την γεύση που στο άκουσμα της συναρπάζει, πραλίνα
φουντουκιού, καραμελωμένα αμύγδαλα, σε ισορροπία
που μαγεύει.

Κλασική συνταγή που απολάμβαναν οι παλιοί στα
αστικά ζαχαροπλαστεία, κρέμα σεράνο, επικάλυψη με
σοκολάτα γάλακτος.
60022

1

6m

0,92

240

-18C

'Serano' cake

60010

1

6m

0,96

240

-18C

As Ferrero cake

A light and fluffy multi-layered chocolate sponge cake
with milk chocolate mousse covered with luxurious milk
chocolate ganache.

9

60014

A multi-layered chocolate sponge cake with hazel
pralin cream covered with milk chocolate ganache and
caramelized hazelnut pieces

10

Καραμέλα

Φράουλα

Υπέροχη τούρτα καραμέλα που πρέπει να δοκιμάσετε!
Αν μπορείτε μείνετε σε ένα μόνο κομμάτι…κρέμα
με γεύση καραμέλας και επικάλυψη με στρώση
καραμέλας.

Δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, κρέμα βανίλιας και
ολόκληρα κομμάτια φρέσκιας φράουλας, η απλότητα
σε όλο της το μεγαλείο.

60018

1

6m

60007

1

6m

0,92

240

-18C

0,94

240

-18C

Strawberry cake

Caramel cake

A multi-layered delicate vanilla sponge cake with the
complementary combination of vanilla and
strawberry cream covered with strawberry sauce.

A multi-layered delicate chocolate sponge cake with
rich caramel cream topped with scrumptious butter
caramel sauce.

Γκοφρέτα

Πραλίνα

Τούρτα που θα σας εντυπωσιάσει! Υπέροχη κρέμα
με πραλίνα φουντουκιού και κομμάτια γκοφρέτας,
επικάλυψη με σοκολάτα γάλακτος και γκοφρέτα.

Praline belge έτσι λέγεται στο Βέλγιο, καβουρδισμένα
αμύγδαλα και κρέμα πραλίνας, το αποτέλεσμα θα σας
συναρπάσει.

60034

1

6m

60020

1

6m

1,02

240

-18C

0,72

240

-18C

Praline cake

Wafer cake

A multi-layered delicate chocolate sponge cake with
the combination of hazelnut praline cream with roasted
almonds, topped with biscuit chunks and almond
pieces.

A multi-layered delicate vanilla sponge hazelnut praline
cream and crispy pieces of wafer covered with milk
chocolate ganache and decorated with wafer pieces.

Τιραμισού

Σοκολάτα φράουλα

Tira-mi-su σημαίνει "σήκωσέ με" ή "τράβηξέ με" (tirare,
τραβώ), η γεύση που απλά σε απογειώνει, κρέμα με
κρασί μαρσάλα, μασκαρπονε, ιταλικά σαβαρεν &
εσπρέσο και επικάλυψη με κακάο..

Απολαυστική σοκολάτα κουβερτούρα και κρέμα με
γέμιση από κομμάτια φράουλας, αυθεντικότητα, απλότητα
60027

1

6m

0,93

240

-18C

Chocolate and Strawberry cake
A delightfully enjoyable combination of dark chocolate
and cream with strawberries. A multi-layered delicate
chocolate sponge cake with chocolate cream and
cream with strawberries topped with strawberry sauce
and dark chocolate flakes.

11

60012

1

6m

1.02

240

-18C

Tiramisu cake
The Sicilian torte that will make your day. A multilayered delicate chocolate syrupy coffee sponge
cake with the complementary combination of tiramisu
cream flavored with marsala wine and topped with
powdered cocoa.

12

Cookies Pralin

Καρύδι

Εντυπωσιακή, συνδυασμός γεύσεων με εκρηκτικό
αποτέλεσμα, κρέμα μπισκότου, ρίπλα πραλίνας, με
κομμάτια μπισκότου, και γαρνίρισμα με πραλίνα
κουβερτούρα γάλακτος

Ζουμερή βάση από παραδοσιακή καρυδόπιτα
Γρεβενών, κρέμα με γεύση βανίλια και επικάλυψη με
κομμάτια σοκολάτας κουβερτούρας γάλακτος.
60021

1

6m

60035

1

6m

1,26

240

-18C

0,95

240

-18C

Cookies Pralin cake

Walnut cake

Moist chocolate sponge with ample luxurious biscuit
flavored cream topped with hazelnut praline and
crunchy biscuits.

A tranditional greek syrupy walnut cake with a layer of
vanilla cream covered with milk chocolate ganache.

Red Passion

Αμυγδάλου

Αυθεντική συνταγή από τον Αμερικάνικο νότο, αφράτο
κέικ red velvet, μέλι, ριπλα καραμέλας toffy, αμύγδαλα
και βελούδινη σοκολατένια κρέμα, ήρθε για να μείνει.

Επιλογή για λάτρεις της βανίλιας, και του αμυγδάλου,
κρέμα με νότες από αμύγδαλο και φρέσκιας κρέμας με
άρωμα βανίλιας

60023

1

6m

60013

1

6m

0,95

240

-18C

0,79

240

-18C

Red Passion cake

Almond cream cake

The famous sponge red velvet cake, honey, riple of
caramel , toffy, almonds, and a milk chocolate mousse
inside and amarena at the top .

Vanilla cake base topped with smooth vanilla cream
and almond flakes.

Cookies Profiterol

Yogurtina

H τούρτα προφιτερόλ των ονείρων σου, φινετσάτη,
όμορφη, απλά τέλεια, τι πιο τέλειο από το τελειότερο,
γεμίσαμε τα σού με κρέμα μπισκότου και την κάναμε
θεά, απολαύστε την.

Κρέμα με φρέσκο στραγγιστό γιαούρτι,φρούτα του
δάσους, και επικάλυψη με πλούσια σάλτσα αμαρένας.

60019

1

6m

60030

1

6m

0,95

240

-18C

1,05

240

-18C

Yogurtina cake

Cookies Profiterol cake

A multi-layered vanilla sponge cake with delicate
cream with fresh yogurt and forest fruits covered with
sauce of amarena jelly

The great compination of profiterol and cookies cream.
The choux which are filled with cookies cream and
immersed in a cookie torte and covered with milk
chocolate ganache

13
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Μωσαϊκό Σοκολάτας
Άν υπάρχει γλυκό που μας πάει στα παιδικά μας χρόνια,
δεν είναι άλλο από το μωσαϊκό μας, συνταγή της γιαγιάς
Μαργαρίτας, κομμάτια μπισκότου, κακάο και μπισκότα
βουτύρου, το σερβίρουμε από την κατάψυξη και
ταξιδεύουμε.
64036

1

6m

0,82

272

-18C

Μosaic cake
Its a tranditional but very desired sweet which contains
pieces of butter buscuits and cocoa cream.

Lemon pie οικογενειακό
Βάση από μπισκότα βουτύρου, κρέμα λεμονιού
με φρέσκο χυμό λεμονιού, και αφράτη μαρέγκα,
ανάλαφρη πολυτέλεια, που θα αφήσει τις καλύτερες
εντυπώσεις σε ευχάριστες στιγμές..
79014

1

6m

1.2

240

-18C

Lemon pie family
A base of butter buiscuit and a big layout of lemon
cream with extra lemon juice covered with marenge in
a terracotta dish.

AsLila Pause οικογενειακό
Κι είναι αυτή η συγχορδία γεύσεων που σε έκανε να την
αγαπήσεις και σε κάνει να την ζητάς ξανά. Μπλέκονται
με μαεστρία οι δύο γεύσεις σοκολάτα γάλακτος,
φράουλα, και τραγανά κομμάτια σοκολάτας με
αποτέλεσμα η μία μπουκιά να μην είναι ποτέ αρκετή.
79018

1

6m

1,3

240

-18C

AsLila Pause family
The great compination of milk chocolate mousse cream
with strawberries and crunchy pieces of chocolate
covered with milk chocolate in a terracotta dish

15

Πάστες
Individual
Dream Desserts

Cookies Pralin

Σοκολατίνα τετράγωνη

Εντυπωσιακή, συνδυασμός γεύσεων με εκρηκτικό
αποτέλεσμα, κρέμα μπισκότου, ριπλα πραλίνας, με
κομμάτια μπισκότου, και γαρνίρισμα με πραλίνα
φουντουκιού, ατομική μερίδα, συνοδεύεται με πλαστικό
πιατάκι σερβιρίσματος.

Αυτήν ονειρευόμαστε όταν θέλουμε να φάμε ένα
σοκολατένιο γλυκό. Σαν ανάμνηση από τα παλιά,
καλά ζαχαροπλαστεία...απαλή κρέμα σοκολάτας, και
επικάλυψη από πραγματική σοκολάτα, σε ατομική μερίδα
51001

15

6m

69116

12

10 m

160gr

160

-18C

156gr

160

-18C

Choco cravers

Praline Cookies dessert

Double layered chocolate sponge and dense dark
chocolate cream encased in dark chocolate.

Moist chocolate sponge with ample luxurious biscuit
flavored cream topped with hazelnut praline and
crunchy biscuits.

Cheese cake στρογγύλη

Ποντικάκι

Λαχταριστό και ελαφρύ επιδόρπιο, με βάση από
τραγανά μπισκότα βουτύρου, κρέμα με νότες από
βανίλια, και δροσερή κρέμα τυριού, με επικάλυψη
σάλτσα κόκκινων φρούτων. Συνοδεύεται με πλαστικό
πιατάκι σερβιρίσματος

Κλασική αγαπημένη συνταγή, με απόλυτη κυριαρχία της
σοκολάτας, με δύο στρώσεις απαλής κρέμας, βανίλιας
και σοκολάτας, επικάλυψη με πραγματική σοκολάτα.
51034

15

6m

147gr

160

-18C

Choco mouse

69113

12

6m

180gr

160

-18C

Round cheese cake

Chocolate sponge cake with layers of vanilla and
chocolate cream topped with intense dark chocolate
ganache.

Rich creamy cheese cake on a thick and crispy
buttery biscuit base with an indulgent red fruit sauce
topping.

Πορτοκάλι ρεβανί

Καρύδι

Συνάντηση κορυφής, βάση από λαχταριστό ρεβανί,
γέμιση από κρέμα βανίλιας, και επικάλυψη από
πορτοκάλι

Ζουμερή βάση από παραδοσιακή καρυδόπιτα
Γρεβενών, κρέμα με γεύση βανίλια και επικάλυψη με
κομμάτια σοκολάτας κουβερτούρας γάλακτος.
51024

15

6m

173gr

160

-18C

51025

15

6m

180gr

160

-18C

'Revani' orange

Walnut delight

Refreshing syrupy orange semolina cake topped with
layers of vanilla cream and sponge, finished off with an
orange glaze.

Nutty chocolate cake base rich in syrup, with vanilla
cream and milk chocolate ganache topping.

Φράουλα σοκολάτα διαίτης

Αμυγδάλου

Για αυτούς που ψάχνουν μια επιλογή σε γλυκό, με
λιγότερα λιπαρά σε σχέση με άλλα προϊόντα του
καταλόγου μας, βάση από σιροπιασμένο παντεσπάνι
κακάο, κρέμα βανίλιας, κρέμα σοκολάτας με κομμάτια
φράουλας και επικάλυψη σοκολάτα.
51020

15

6m

168gr

160

-18C

Επιλογή για λάτρεις της βανίλιας, και του αμυγδάλου,
κρέμα με νότες από αμύγδαλο και φρέσκιας κρέμας με
άρωμα βανίλιας
12

6m

140gr

160

-18C

Almond cream cake

Dieters strawberry delight

Vanilla cake base topped with smooth vanilla cream
and almond flakes.

Chocolate cake layered with vanilla and chocolate cream
and strawberry pieces with a rich chocolate coating.

17

69102

18

Σοκολατίνα στρογγυλή

Σεράνο

Μια εναλλακτική συνταγή της παραδοσιακής συνταγής
μας, σε στρογγυλό σχήμα, με βάση από παντεσπάνι
κακάο, κρέμα σοκολάτας και επικάλυψη με σάλτσα
σοκολάτας, συνοδεύεται από πλαστικό πιατάκι
σερβιρίσματος.
69101

12

6m

140

160

-18C

Κλασική συνταγή που απολάμβαναν οι παλιοί στα
αστικά ζαχαροπλαστεία, κρέμα σεράνο, επικάλυψη με
σοκολάτα γάλακτος.

Black Forest

140gr

160

-18C

160

-18C

Ο απόλυτος συνδυασμός, τα αγαπημένα μας μπισκότα
παντρεύονται με κρέμα μπισκότου, ρίπλα με πραλίνα
φουντουκιού και κομμάτια από πραγματικά cookies
oreo
69115

12

6m

164gr

240

-18C

Round 'oreo'cookies dessert

Black Forest gateau

Mouthwatering ‘oreo’ biscuit cream with ripples of
praline on a delicious chocolate sponge cake.

Layred chocolate sponge cake with vanilla
and chocolate cream and amarena cherry pieces
topped with chocolate flakes and amarena cherries

Γκοφρέτα

Μιλφέιγ

Μία πάστα που θα σας εντυπωσιάσει! Υπέροχη κρέμα
με πραλίνα φουντουκιού και κομμάτια γκοφρέτας,
επικάλυψη με σοκολάτα γάλακτος και γκοφρέτα.

Χίλιες λέξεις για περιγράψουν το κλασσικό γλυκό δεν
φτάνουν, τραγανά φύλλα σφολιάτας βουτύρου, και γέμιση
με αφράτη κρέμα patisserie με νότες βανίλιας, αποτέλεσμα
του παντρέματος το γνωστό μας Μίλ Φέιγ
51014

10

6m

150gr

160

-18C

69118

12.

6m

160gr

240

-18C

Hazelnut Wafer cake

Mille feuille

Layered chocolate cake with hazelnut cream and
crunchy wafer pieces covered with milk chocolate
ganache

Layers of crispy buttery puff pastry filled with vanilla
patisserie cream dusted with icing sugar.

Chocoraspberry

Μερέντα

Μοναδική, ιδιαίτερη, συνδυασμός από brownies
στην βάση, πλούσια κρέμα σοκολάτας, και raspberry ,
συνδυασμός που συγκινεί τους σκληροπυρηνικούς της
σοκολάτας.

Με κρέμα τζιαντούγια και βανίλια, τραγανή βάση και
γαρνίρισμα με πραλίνα φουντουκιού και αμαρένες.
51047

15

6m

160gr

160

-18C

'Merenda'

69108

9

6m

150gr

240

-18C

Chocorasberry brownie

Base of chocolate cake and crispy praline puff pastry
layered with chocolate cake, vanilla and praline cream,
coaed with praline, amarena cherries and powdered
sugar

19

157gr

As Cookies 'oreo'

Η διάσημη γερμανική πάστα με κεράσια παίρνει το
όνομά της από το ομώνυμο οροπέδιο στα νοτιοδυτικά
της χώρας, λευκή κρέμα με ολόκληρα κομμάτια
αμαρένας, γαρνίρισμα με κρέμα, και τρίμα από
πραγματική σοκολάτα, συνοδεύεται από πλαστικό
πιατάκι σερβιρίσματος.
6m

6m

'Serano' dessert

It’s a choco thing

12

15

Chocolate cake with milk chocolate cream topped with
luxurious milk chocolate ganache.

Layred chocolate cake with delicious chocolate
cream and dark chocolate ganache.

69100

51012

Decadent brownie base with rich chocolate cream and
raspberry pieces, sprinkled with icing sugar.
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Τάρτα cappucino

AsRoser Τάρτα

Σοκολατένια βάση τάρτας βουτύρου, ριπλα πραλίνας με
nibs από καφέ εσπρέσο , και πλούσιο κέικ σοκολάτας
με απόσταγμα από εσπρέσο.

Tραγανή τάρτα βουτύρου, κρέμα τζιαντούγια και
επικάλυψη με σοκολάτα γάλακτος και κομμάτια
αμυγδάλου.
51041

12

3m

51032

9

12 m

140gr

160

-18C

160gr

160

-18C

Cappuccino tart

Hazelnut cream tart

Chocolate tart with hazelnut and coffee flavored cream
topped with chocolate cake.

Crispy buttery tart base with hazelnut cream covered
with milk chocolate ganache and almond flakes.

Chocolate mousse

Πάστα μπισκότο

Ανάλαφρη κρέμα σοκολάτας, γέμιση με φράουλες,
από τα σαλόνια της Γενεύης, κυρία της απλότητας, με
φινετσάτη γεύση

Πάστα µε κρέμα μπισκότου βουτύρου, ρίπλα µε
πραλίνα και κομμάτια τραγανού μπισκότου.

51023

12

3m

51033

15

6m

130gr

160

-18C

145gr

160

-18C

Chocolate mousse

cookies

Chocolate sponge cake topped with rich dark
chocolate mousse and strawberry pieces, covered with
intense dark chocolate ganache

Chocolate sponge cake, with butter cookies flavor and
ripples of praline

Πάστα ανάμικτη καρδιά

Τάρτα βρώμης με
γιαούρτι & φρούτα δάσους

Πάστα σε σχήμα καρδιάς, κρέμας βανίλιας και
σοκολάτας, επικαλυμμένη με γκανάζ σοκολάτας
γάλακτος και ντεκόρ με αμαρένα.

Βάση από τάρτα βρώμης, κρέμα από φρέσκο
στραγγιστό γιαούρτι, επικάλυψη με σάλτσα από φρούτα
του δάσους, μία επιλογή με διατροφικά οφέλη, χωρίς
καμία έκπτωση στην απόλαυση.
51042

9

6m

215gr

160

-18C

12

6m

190gr

160

-18C

Chocolate & vanilla heart

Yogurt tart

Chocolate sponge cake with vanilla and chocolate
cream, covered with chocolate ganache.

Oaty tart base with layers of irresistible yogurt and fruits
of the forest cream topped with Amarena cherry sauce.

21

69109

Τάρτα Mariee

Πάστα καραμέλα

Τάρτα red velvet, κρέμα με μεγάλη περιεκτικότητα σε
φιστίκι Αιγίνης, γέμιση με μαρμελάδα από φρούτα του
δάσους.

Kρέμα καραμέλας βουτύρου, επικάλυψη καραμέλας
και σοκολατένιο παντεσπάνι

51029

9

6m

51011

15

6m

210gr

160

-18C

150gr

160

-18C

‘Marie’ tart

Caramel

Red velvet tart with Sicily pistachio cream and fruits of
the forest sauce.

Chocolate sponge cake with caramel toffy cream.

22

Lemon pie
Βάση από μπισκότα βουτύρου, κρέμα λεμονιού
με φρέσκο χυμό λεμονιού, και αφράτη μαρέγκα,
ανάλαφρη πολυτέλεια, που θα αφήσει τις καλύτερες
εντυπώσεις σε ευχάριστες στιγμές.

Ατομικά

Individual delicious desserts

69210

12

6m

159gr

160

-18C

Lemon pie
Delicate lemon cream burtsing with flavor with a
satisfyingly crunchy biscuit base topped with
flamed meringue.

Προφυτερόλ γόνδολα
Δεν χρειάζεται συστάσεις, σουδάκια γεμιστά με κρέμα
patisserie, βυθισμένα σε πλούσια σάλτσα σοκολάτας.
78001

10

6m

167gr

160

-18C

Profiterol
Light and airy choux pastry filled with rich vanilla cream
immersed in rich milk chocolate cream.

Προφυτερόλ κρέμα
Δεν χρειάζεται συστάσεις, σουδάκια γεμιστά με κρέμα
patisserie, βυθισμένα σε πλούσια σάλτσα σοκολάτας.
69205

9

6m

150gr

240

-18C

Profiterol delight
Light and airy choux pastry, rich vanilla cream topped
with milk chocolate cream and chocolate flakes

Cheese cake
Λαχταριστό και ελαφρύ επιδόρπιο, με βάση από
τραγανά μπισκότα βουτύρου, κρέμα με νότες από
βανίλια, και δροσερή κρέμα τυριού, με επικάλυψη
σάλτσα κόκκινων φρούτων.
69211

9

6m

192gr

240

-18C

Cheese cake
Smooth creamy cheese cake on a crunchy biscuit base
finished off with red cherry sauce.

24

AsLila chocolate delight

Σοκολατόπιτα

Κι είναι αυτή η συγχορδία γεύσεων που σε έκανε να την
αγαπήσεις και σε κάνει να την ζητάς ξανά. Μπλέκονται με
μαεστρία οι δύο γεύσεις σοκολάτα γάλακτος, φράουλα,
και τραγανά κομμάτια σοκολάτας με αποτέλεσμα η μία
μπουκιά να μην είναι ποτέ αρκετή.

Πληθωρική σε συσκευασία πολυτελείας, πλούσια σε
σοκολάτα, δοκιμάστε την ζεστή με ελάχιστη κρέμα
γάλακτος.
.

69204

12

6m

132gr

160

-18C

Chocolate pie

78026

20

6m

216gr

160

-18C

AsLila chocolate delight

Heavenly dense dark chocolate sponge covered with
milk chocolate flakes and chocolate sauce.

Chocolate sponge cake immersed in milk chocolate and
strawberry cream with chocolate chunks, coated with
chocolate ganache

AsFerrero

Εκμέκ

Κρέμα με πλούσια πραλίνα
φουντουκιού,καραμελωμένα αμύγδαλα και μπίλιες
γκοφρέτας.
69215

9

6m

143gr

240

-18C

Ανατολίτικες ρίζες, με βάση από κανταΐφι, ελαφρύ
σιρόπι, κρέμα patisserie , με έντονες νότες βανίλιας και
κανέλας.
78002

11

6m

160gr

160

-18C

AsFerrero delight

'Ekmek'

Chocolate sponge cake base with rich hazelnut and
gianduja cream mixed with caramelized almonds and
wafer pieces.

Kataifi base topped with vanilla and patisserie cream,
garnished with nuts.

AsBueno
Αγαπημένη γεύση σε μικρούς και μεγάλους που δεν θα
μεγαλώσουν ποτέ, σού γεμιστά με βελούδινη κρέμα
patisserie, κρέμα φουντουκιού και κομμάτια γκοφρέτας
78024

9

6m

151gr

240

-18C

AsCookies 'Oreo'
Ο απόλυτος συνδυασμός, τα αγαπημένα μας μπισκότα
βυθίζονται σε κρέμα μπισκότου, ρίπλα με πραλίνα
φουντουκιού και κομμάτια από cookies oreo.

AsBueno delight

9

6m

161gr

240

-18C

AsCookies 'Oreo' delight

A crunchy chocolate sponge base with ripples of praline
topped with a rich layer of praline cream coated with
silky hazelnut chocolate sauce.

Mouthwatering ‘oreo’ biscuit cream with ripples of
praline on a delicious chocolate sponge cake.

AsLila paousa strawberry

Mille - feuille

Η αγαπημένη συνταγή μας, με τα ίδια χαρακτηριστικά,
και την μόνη διαφοροποίηση στο τελείωμα της με ζελέ
φράουλας.

Τραγανά φύλλα σφολιάτας και πλούσια κρέμα βανίλιας

69212

9

6m

69208

9

6m

190gr

240

-18C

115gr

240

-18C

Mille - feuille

AsLila paousa strawberry

Layers of crispy buterry puff pastry filled with rich vanilla
cream dusted with ignue sugar.

Chocolate sponge cake immersed in milk chocolate and
strawberry cream with chocolate chunks, topped with
strawberry sauce

25

69214

26

Creme Brulee

Banoffee

Απλά Θεϊκή! Ακαταμάχητη Γαλλική συνταγή για κλασική κρεμ
μπρουλέ , κρέμα γάλακτος, κρόκος αυγού και άρωμα βανίλιας,
με την δική σας βοήθεια καραμελώνοντας λίγη ζάχαρη στην
επιφάνεια της, θα ζήσετε όλη την μαγεία ακούγοντας το σπάσιμο
της καραμελωμένης ζάχαρης.

Μοδάτο, νέο και χαριτωμένο, βάση από μπισκότα
βουτύρου, κρέμα με νότες μπανάνας και καραμέλας, με
επικάλυψη από πλούσια καραμέλα γάλακτος
78008

16.

6m

125gr

160

-18C

Banoffee

69610

12

10 m

150gr

160

-18C

Creme Brulee

Buttery biscuit base with delicious caramel and banana
cream with a toffee chocolate topping.

Creamy, soft custard filling topped with crispy
caramelized sugar.

Τιραμισού

Εκλέρ ατομικό

Η αυθεντική ιταλική συνταγή, με κρασί μαρσάλα,
πλούσια δόση από καφέ εσπρέσο, και τυρί
μασκαρπόνε.

Γαλλική συνταγή, με πλούσια βραστή κρέμα σοκολάτας,
και επικάλυψη από σοκολάτα γάλακτος.

78004

16

6m

69201

12

6m

120gr

160

-18C

216gr

160

-18C

Tiramisu

Eclair

Lady fingers soaked in coffee, layered with Marsala
wine and mascarpone flavored cream dusted with
cocoa powder.

Éclair filled with chocolate cream, covered with milk
chocolate and garnished with truffle.

Σοκολάτα & Mάνγκο

Μπαμπάς Ατομικός

Αφράτη κρέμα σοκολάτας, και νότες από μάνγκο,
επικάλυψη με ζελέ μάνγκο, , σε μικρό πλαστικό
περιέκτη.
78025

20

6m

200gr

160

-18C

Βάση από σπογγώδη ζύμη με την ιδιότητα να τραβά το
ελαφρύ σιρόπι, γεμιστός με κρέμα patisserie και κρέμα
σαντιγί.
69202

15

6m

280gr

40

-18C

Chocolate & mango

Savarin

Two smooth layers of mango and chocolate cream
glazed with mango jelly and garnished with berries.

Syrup savarin filled with vanilla cream

Πανακότα

Κώκ ατομικό

Η πανακότα είναι από τα πλέον κλασικά γλυκά, κρέμα
βανίλιας και επικάλυψη μαυροκέρασο.
78003

20

6m

180gr

160

-18C

Απλό και αγαπημένο, αφράτη ζύμη με ολόφρεσκα
αυγά και με ελαφρύ σιρόπι, κρέμα βανίλιας, και
επικάλυψη πραγματικής σοκολάτας

Panna cotta

12

6m

180gr

160

-18C

Indiana delight

Black cherry sauce base with sumptuous panna cotta.

27

69200

Pastry lightly soaked in syrup, filled with vanilla cream
and glazed with milk chocolate.
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Γαλλικό μάκαρον σοκολάτα
Γέμιση από κρέμα σοκολάτας.

Παστάκια

mini Gateau treats

53027

120

10 m

2,2

160

-18C

Macarons Chocolate
Exquisite macaron filled with luxurious chocolate cream.

Γαλλικό μάκαρον πραλίνα
Με πραλίνα φουντουκιού.

53026

120

10 m

2,2

240

-18C

Macarons Praline

Exquisite macaron filled with luxurious praline cream

Γαλλικό μάκαρον λεμόνι
Γέμιση με κρέμα λεμόνι.

53024

120

10 m

2,2

240

-18C

Macarons Lemon

Exquisite macaron filled with luxurious lemon cream.

Γαλλικό μάκαρον φράουλα
Γέμιση με κρέμα φράουλας.
53025

120

10 m

2,2

160

-18C

Macarons Strawberry
Exquisite macarons filled with luxurious strawberry
cream

30

Εκλεράκι

Γαλλικό μάκαρον φιστίκι

Γαλλική συνταγή, με πλούσια βραστή κρέμα σοκολάτας,
και επικάλυψη από σοκολάτα γάλακτος.

Γέμιση με κρέμα φιστίκι.
53023

120

10 m

2,2

160

-18C

Macarons Pistachio

69513

30

6m

1,47

176

-18C

Mini Chocolate Eclair

Exquisite macarons filled with luxurious pistachio cream

Light and airy choux pastry filled with delicious
chocolate cream and smothered in milk chocolate.

Καρύδι

Γαλλικό μάκαρον σοκολάτα
μάνγκο

Ζουμερή βάση από παραδοσιακή καρυδόπιτα
Γρεβενών, κρέμα με γεύση βανίλια και επικάλυψη με
κομμάτια σοκολάτας κουβερτούρας γάλακτος

Γέμιση με κρέμα μάνγκο

53022

120

10 m

52015

40

6m

2,3

160

-18C

1,96

176

-18C

Macarons Chocolate Mango

Mini Walnut dessert

Exquisite macarons filled with luxurious mango cream

Traditional syrupy walnut pie with a layer of vanilla
cream, topped with milk chocolate.

Μπαμπαδάκια

Σεράνο

Βάση από σπογγώδη ζύμη με την ιδιότητα να τραβά το
ελαφρύ σιρόπι, γεμιστά με κρέμα patisserie και κρέμα
σαντιγί.

Κλασική συνταγή , κρέμα σεράνο, επικάλυψη με
σοκολάτα γάλακτος.

69512

35

6m

52023

47

6m

2,62

176

-18C

1,53

176

-18C

Mini 'Serano' dessert

Mini Savaren

Chocolate cake with milk chocolate cream topped with
luxurious
milk chocolate ganache.

Syrupy dough filled with vanilla patisserie cream.

Δαμάσκηνο

Παστάκι Κακάο

Συνταγή που περιέχει, παντεσπάνι κακάο, κρέμα σοκολάτας, και
κομμάτια αποξηραμένου δαμάσκηνου, επικάλυψη με σοκολάτα
κουβερτούρα

Απαλή κρέμα σοκολάτας, και επικάλυψη από
πραγματική σοκολάτα, σε μπουκίτσες
52001

44

6m

52002

44

6m

1,76

176

-18C

1,76

176

-18C

Mini Chocolate dessert

Mini chocolate plum dessert

small piece of a multi layered chocolate cake with
chocolate cream covered with real dark chocolate
ganache

31

small piece of a multi layered chocolate cake with
chocolate cream and pieces of dried soft plum covered
with dark chocolate ganache

32

Ρεβανί πορτοκάλι

Ταρτάκι φρούτων

Συνάντηση κορυφής, βάση από λαχταριστό ρεβανί,
γέμιση από κρέμα βανίλιας, και επικάλυψη από
πορτοκάλι

Βάση από ταρτάκι βουτύρου, γεμιστή με κρέμα
patisserie ,και ντεκόρ από ολόκληρες αμαρένες.
53002

35

6m

69514

40

6m

1,75

176

-18C

2,00

176

-18C

Revani Orange Mini Gateau

Mini tart with fruits

Refreshing syrupy orange semolina cake topped with
layers of vanilla cream and sponge, finished off with an
orange glaze.

small butter tart filled with cream patisserie and
decorated with wholly amarena cherries

Μπισκότο

Σού καραμέλας

Πρωταγωνιστές το μπισκότο και η πραλίνα, κρέμα με
μπισκότο και πραλίνα φουντουκιού, και επικάλυψη με
λευκή σοκολάτα.
52024

40

6m

1,44

176

-18C

Σού γεμιστά με αφράτη και λαχταριστή κρέμα patisserie,
λουσμένα με καραμέλα και κομμάτια αμυγδάλου.

Mini biscuit dessert

37

6m

1,85

160

-18C

Mini france choux with caramel

small pieces of a multi-layered delicate vanilla sponge
cake with the complementary combination of biscuit
and hazelnut praline cream covered with sumptuous
white chocolate ganache.

france choux filled with patisserie cream covered with
real crunchy caramel and almond pieces

Παστάκι Black Forest

Μιλφέιγ παστάκι

Λευκή κρέμα με νότες Γαλλικής βανίλιας και ολόκληρα
κομμάτια αμαρένας, γαρνίρισμα με κρέμα, και τρίμα
από πραγματική σοκολάτα.

Τραγανή βάση από βουτυράτη Γαλλική
σφολιάτα,γεμιστό με κρέμα βανίλιας, και επικάλυψη με
άχνη ζάχαρη.
52022

40

6m

1,44

176

-18C

69516

40

6m

1,32

176

-18C

Mini balck forest dessert

Mini milfeig dessert

small piece of α multi-layered delicate chocolate
sponge cake with rich vanilla cream and sumptuous
whole juicy Amarena cherries topped with dark
chocolate flakes.

crispy base of famous butter milfeig filled with vanilla
cream covered with powdered sugar

Παστάκι Καραμελάκι

Κορνεδάκι

Βάση από μπισκότο βουτύρου, πλούσια κρέμα με νότες
καραμέλας και βανίλιας, επικάλυψη με καραμέλα

Βάση από Γαλλική σφολιάτα βουτύρου σε σχήμα
κώνου, γεμιστά με κρέμα patisserie και κρέμα σαντιγί.
53003

76

6m

52014

48

6m

2,43

176

-18C

2.64

176

-18C

Mini caramel dessert

Kornedaki dessert

small piece with the base of butter biscuit and rich taste
of caramel cream topped with caramel sirup

small paff pastries in the shape of a cone filled with
patisserie cream

33

69521

34

Παστάκι φράουλα

Cheese cake

Παντεσπάνι βανίλιας, και κρέμα patisserie κομμάτια
φράουλας και επικάλυψη με ζελέ φράουλας
52005

40

1,50

176

βάση από μπισκότο βουτύρου, πλούσια κρέμα τυριού,
επικάλυψη από σάλτσα με κόκκινα φρούτα.

6m
-18C

Mini Strawberry dessert

69519

35

6m

2,55

176

-18C

Cheese cake mini gateau

small pieces of a multi-layered delicate vanilla sponge
cake with rich vanilla cream and sumptuous whole
strawberries pieces topped with strawberry sauce.

based on butter biscuit, rich cream cheese, coated with
red fruit sauce.

Παστάκι τιραμισού

Προφυτερόλ

Η αυθεντική ιταλική συνταγή, με κρασί μαρσάλα,
πλούσια δόση από καφέ εσπρέσο, και τυρί
μασκαρπόνε.
69515

48

6m

1,77

176

-18C

Σού γεμισμένα με κρέμα πατισερί και επικάλυψη με
πλούσια σάλτσα σοκολάτας

Tiramisu Mini gateau

35

6m

1,71

176

-18C

Profiterole mini gateau

small piece of a multi-layered delicate chocolate
sponge cake with coffee sirup and with rich
tiramisu cream full of the taste of wine marsala and
mascarpone cheese

shouxs filled with cream in rich chocolate sauce

Εκμέκ καταίφι

Κωκάκι

Ανατολίτικες ρίζες, με βάση από κανταΐφι, ελαφρύ
σιρόπι, κρέμα patisserie , με έντονες νότες βανίλιας και
κανέλας.

Απλό και αγαπημένο, αφράτη ζύμη με ολόφρεσκα
αυγά και με ελαφρύ σιρόπι, κρέμα βανίλιας, και
επικάλυψη πραγματικής σοκολάτας
69511

35

6m

69518

35

6m

1,23

176

-18C

1,92

176

-18C

Ekmek kataifi shots

Mini Indiana

small plastic shots filled with kataifi with sirup and
vanilla patisserie cream decorated with small pieces of
pistachio

Creamy vanilla cream sandwiched between syrupy
fluffy dough cakes and topped with dark chocolate.

AsLila σοκολάτα γάλακτος

Σοκολάτα & Μάνγκο

Κι είναι αυτή η συγχορδία γεύσεων που σε έκανε να την
αγαπήσεις και σε κάνει να την ζητάς ξανά. Μπλέκονται με
μαεστρία οι δύο γεύσεις σοκολάτα γάλακτος, φράουλα,
και τραγανά κομμάτια σοκολάτας με αποτέλεσμα η μία
μπουκιά να μην είναι ποτέ αρκετή.
52031

35

6m

2,31

176

-18C

Αφράτη κρέμα σοκολάτας, και νότες από μάνγκο,
επικάλυψη με ζελέ μάνγκο, , σε μικρό πλαστικό
περιέκτη.
52028

35

6m

2.05

176

-18C

Chocolate and mango shots

AsLila milk chocolate shots

small plastic shots filled with chocolate cream and
mango cream and covered with mango sauce

small plastic shots filled with milk chocolate and
strawberries mousse cream with pieces of chocolate
cake
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69517

36

Πουράκια σοκολάτας
Πουράκια μπισκότου βουτύρου, με γέμιση υπέροχης
πραλίνας, βουτηγμένο σε σοκολάτα γάλακτος

69308

170

10 m

4.20

160

-18C

Choco finger biscuit
lavishly chocolate coated buttery biscuit fingers with a
rich hazelnut praline centre.

Γκοφρετάκι
Στρώσεις τραγανής γκοφρέτας, επικάλυψη σε πλούσια
σοκολάτα γάλακτος.
69307

133

10 m

4

160

-18C

Wafer square
layer upon layer of delightfully crispy wafer between
silky hazelnut praline, smothered in milk chocolate.

Καριόκα
Υπέροχη συνταγή, με μακρά ιστορία, παντεσπάνι κακάο
και κομμάτια από καρύδια, και επικάλυψη με πλούσια
στρώση σοκολάτας κουβερτούρας.
69300

160

10 m

4.8

160

-18C

Kariokas
a divine traditional Greek treat consisting of moist
chocolate cake, walnut pieces, cocoa and butter
encased in an intense dark chocolate

Πτί γκαντώ κεράσι
Παστάκι, δυο στρώσεις παντεσπάνι ελαφρά
σιροπιασμένο, γεμιστό με κρέμα βανίλιας και κομμάτια
από κεράσι, επικάλυψη από πραγματική σοκολάτα
κουβερτούρα.

Tυλιχτά Παστάκια

mini Treats

69302

80

12 m

3.6

160

-18C

Mini cherry gateau
double layers of syrup soaked chocolate cake and
luscious vanilla cream with succulent cherry pieces
covered with dark chocolate.
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Πτί γκαντώ σοκολάτα

Σοκολατάκι αμύγδαλο γάλακτος

Παστάκι, δύο στρώσεις από παντεσπάνι, γέμιση από
πλούσια κρέμα σοκολάτας, και επικάλυψη από
πραγματική σοκολάτα.

ολόκληρα ελαφρώς καβουρδισμένα αμύγδαλα,
βουτηγμένα σε πλούσια πραγματική σοκολάτα
γάλακτος

69301

80

10 m

69401

233

10 m

3.6

160

-18C

4.2

160

-10C

Mini chocolate gateau

Milk chocolate almonds

double layers of syrup soaked chocolate cake covered
with dark chocolate.

lightly toasted almonds encased in pure milk chocolate.

Πτί γκαντώ ανάμικτο
Παστάκι, δύο στρώσεις παντεσπάνι, ελαφρά
σιροπιασμένο, μια στρώση κρέμας βανίλιας, και μια
στρώση κρέμας σοκολάτας, επικάλυψη από πραγματική
σοκολάτα.
69303

80

10 m

3.6

160

-18C

Black and white mini gateau
syrupy chocolate cake separated by mouth watering
vanilla cream and chocolate cream layers covered with
satisfying dark chocolate.

Μωσαϊκό
Η βασική μας αγαπημένη συνταγή, διαφοροποιημένη
ώστε το αγαπημένο μας γλυκό να μπορεί να
προσφερθεί σε καλεσμένους μας, βουτηγμένο σε
πλούσια πραγματική σοκολάτα.
69305

160

10 m

4

160

-18C

Mosaic treat
a decadent chocolate treat with butter biscuits pieces
covered encased in pure dark chocolate.

Σοκολατάκι αμύγδαλο κουβερτούρα
Ολόκληρα ελαφρώς καβουρδισμένα αμύγδαλα, σε
συνδυασμό με πραγματική σοκολάτα κουβερτούρα,
ιδανική επιλογή και με ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία
μας.
69400

233

10 m

4.2

160

-10C

Dark chocolate almonds
lightly toasted almonds encased in dark chocolate
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Καρυδόπιτα σοκολάτας
Βάση από χειροποίητο φύλλο κρούστας, ελαφρύ
σιρόπι, γέμιση από παραδοσιακή καρυδόπιτα
Γρεβενών, επικάλυψη με μια στρώση υπέροχης
σοκολάτας.
51028

10

6m

190gr

160

-18C

Chocolate Walnut Delight
Base of a handmade crispy filo filled with syrupy walnut
cake and topped by a thick layer of rich dark chocolate.

Εκμέκ
Ανατολίτικες επιρροές, βάση από φύλλο κανταΐφι,
με ελαφρύ σιρόπι, μια στρώση από απαλή κρέμα
patisserie με έντονες νότες από βανίλια και κανέλα
Κεϋλάνης, στο τελείωμα θα βρείτε κρέμα σαντιγί με
φρέσκια κρέμα γάλακτος, τρίμα από ξηρούς καρπούς.
79011

15

10 m

190gr

160

-18C

Ekmek

A golden, crispy yet amazingly moist and syrupy ‘kataifi’
base topped with vanilla cream and garnished with
roughly chopped nuts.

Κανταΐφι
Δεν χρήζει ιδιαίτερης περιγραφής, αλλά αγάπης και
μεράκι κατά την παραγωγή του, φύλλο κανταΐφι,
υπέροχη γέμιση από ξηρούς καρπούς και μπαχάρια, και
ελαφρύ υπέροχο σιρόπι.

Σιροπιαστά

Syrmpy delights

59006

15

10 m

200gr

160

-18C

'Kataifi'
A delectable nutty center rolled inside crisp, thread-like
strands of pastry soaked in a sweet syrup.

Καρυδόπιτα Γρεβενών
Συνταγή που απαιτεί απλά πράγματα, πραγματικά αγνές
πρώτες ύλες, πλούσια σε καρύδι, γαρύφαλλο και
κανέλα.
69607

15

6m

160gr

160

-18C

Walnut Cake From Grevena
Chocolate based nutty cake rich in walnuts and
cinnamon smothered in thick rich syrup.
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Μπακλαβαδάκι μπουκίτσα

Πορτοκαλόπιτα

Μεράκι και αγάπη όπως τα όμορφα πράγματα στην
ζωή, φύλλα κρούστας, ποτισμένα με αγνό βούτυρο,
και στρώσεις από ξηρούς καρπούς, αρώματα από
μπαχάρια όπως του αρμόζει, ψήσιμο σε χαμηλή φωτιά,
και απαλό σιρόπι, ολοκληρώνουν την παραγωγή του
διάσημου προϊόντος

Ίσως από τις πιο πολυταξιδεμένες πορτοκαλόπιτες,
γνωστή σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, φρέσκο
στραγγιστό γιαούρτι, και φρεσκοστυμμένος φυσικός
χυμός πορτοκαλιού, συνθέτουν ένα από τα αγαπημένα
γλυκά μας.
61612

15

6m

70608

45

12 m

170gr

160

-18C

3,70

160

-18C

Orange Pie

'Baclavadaki'

Moist puff pastry cake made with fresh orange juice
and refreshing Greek yogurt, finished off with a tangy
orange syrup glaze.

Traditional Mediterranean dessert consisting of
multiple flaky buttery filo layers filled with chopped nuts,
drenched in indulgent syrup.

Οικογενειακό Μπακλαβάς

Μπακλαβάς (175gr & 240gr)

Μεράκι και αγάπη όπως τα όμορφα πράγματα στην
ζωή, φύλλα κρούστας, ποτισμένα με αγνό βούτυρο,
και στρώσεις από ξηρούς καρπούς, αρώματα από
μπαχάρια όπως του αρμόζει, ψήσιμο σε χαμηλή φωτιά,
και απαλό σιρόπι, ολοκληρώνουν την παραγωγή του
διάσημου προϊόντος

Μεράκι και αγάπη όπως τα όμορφα πράγματα στην ζωή,
φύλλα κρούστας, ποτισμένα με αγνό βούτυρο, και στρώσεις
από ξηρούς καρπούς, αρώματα από μπαχάρια όπως του
αρμόζει, ψήσιμο σε χαμηλή φωτιά, και απαλό σιρόπι,
ολοκληρώνουν την παραγωγή του διάσημου προϊόντος
59007

16

10 m

58014

1

12 m

175gr
240gr

160

-18C

1.6

240

-18C

Family 'Baclavas'

'Baklava' (175gr & 240gr)

Traditional Mediterranean dessert consisting of
multiple flaky buttery filo layers filled with chopped nuts,
drenched in indulgent syrup.

Traditional Mediterranean dessert consisting of
multiple flaky buttery filo layers filled with chopped nuts,
drenched in indulgent syrup.

Κανταΐφάκι μπουκίτσα

Οικογενειακό Σαραγλάκι

Δεν χρήζει ιδιαίτερης περιγραφής, αλλά αγάπης και
μεράκι κατά την παραγωγή του, φύλλο κανταΐφι,
υπέροχη γέμιση από ξηρούς καρπούς και μπαχάρια, και
ελαφρύ υπέροχο σιρόπι

Παρόμοια συνταγή του Μπακλαβά μας, διαφέρει στο
σχήμα μιας είναι δαχτυλάκι όπως λέμε στην γλώσσα
μας, σε μπουφέ, δίπλα από καφέ.

70601

54

10 m

58015

1

12 m

3,20

176

-18C

1

240

-18C

family 'Saragli'

'Kataifaki'

A sweet walnut and cinnamon center, rplled in a
buttery filo smothered in syrup.

A delectable nutty center rolled inside crisp, thread-like
strands of pastry soaked in a sweet syrup.

Σαραγλάκι μπουκίτσα
Παρόμοια συνταγή του Μπακλαβά μας, διαφέρει στο
σχήμα μιας είναι δαχτυλάκι όπως λέμε στην γλώσσα
μας, σε μπουφέ, δίπλα από καφέ.
70607

64

12 m

2,35

176

-18C

'Saragli'
A sweet walnut and cinnamon center, rplled in a
buttery filo smothered in syrup.

43

44

Κέικ βερίκοκο

Premium
cakes & Marvellous Muffins

κέικ με κομμάτια βερίκοκο, επικάλυψη λευκής
σοκολάτας και καραμελωμένους ξηρούς καρπούς
57023

5

10 m

650gr

78

-18C

Apricot cake

vanilla cake with succulent dried apricot pieces
covered with white chocolate and rolled in chopped
caramelized nuts.

Κέικ κάστανο
κέικ με κομμάτια κάστανο, επικάλυψη με σοκολάτα
γάλακτος και καραμελωμένους ξηρούς καρπούς
57024

5

10 m

625gr

78

-18C

Chestnut cake
vanillaake with succulent chestnut pieces covered with
milk chocolate and rolled in caramelized nuts.

Κέικ πορτοκάλι
κέικ με χυμό πορτοκαλιού, επικάλυψη με σοκολάτα
υγείας και καραμελωμένους ξηρούς καρπούς
57025

5

10 m

600gr

78

-18C

Orange Cake
orange scented vanilla cake mixed covered with pure
dark chocolate and rolled in caramelized nuts.

Κέικ ρεύστης σοκολάτας

Κέικ με ιδιαίτερη διαδικασία παραγωγής, μιας και βράζει
αργά, με πλούσια σύνθεση σε σοκολάτα υψηλής
ποιότητας, που προσδίδει στο κέικ μοναδική υφή, γεύση
και αρώματα σοκολάτας.
57022

5

10 m

830gr

78

-18C

Ultimate chocolate cake

a velvety rich intense chocolate cake topped with dark
chocolate swirls.

Κέικ Πρωινού
1. Bανίλια
2. Βανίλια κακάο
3. Βανίλια με κομμάτια σοκολάτας
69613

5

12 m

550gr

78

-18C

Breakfast cake
46

1. Vanilla
2. Vanilla with cacao.
3. Vanilla with choco chips

Μuffin αλμυρό

Μαυροκέρασο

Μάφιν αλμυρό με ελληνικά στοιχεία, φέτα, πιπεριά
φλωρίνης, ελιές και βασιλικό

Βανίλιας, με γέμιση από μαυροκέρασο.

57102

12

12 m

57100

12

12 m

110gr

160

-18C

110gr

160

-18C

Salty muffin

Black cherry

Muffin with feta cheese, olives and pesto

moist American style vanilla muffin with a luscious black
cherry sauce centre.

Double Chocolate

Praline muffin

Αμερικάνικη αυθεντική συνταγή, με πλούσια υφή, και
την απαραίτητη υγρασία, ώστε να λειώνει στο στόμα, με
γεύση σοκολάτα και κομμάτια σοκολάτας.
57083

12

12 m

110gr

160

-18C

πλόυσια γεύση βανίλιας, γέμιση με πραλίνα
φουντουκιού, και κομμάτια φουντουκιού.
12

12 m

110gr

160

-18C

Praline muffin

Double Chocolate

moist American style praline muffin with a tasty hazelnut
praline chocolate centre.

moist American style dark chocolate muffin with
chocolate chips

Τσουρέκι πλεξούδα

Lemon Cream

Δεν υπάρχουν λόγια, όχι μίγμα, παραδοσιακή συνταγή, ζυμωμένο
στο χέρι, μαχλέπι, κακουλέ, μαστίχα Χίου, και φρέσκο βούτυρο.
Συνεχίζει την ωρίμαση του μετά το ψήσιμο, υπέροχες ίνες και
αρώματα μοναδικά αναδεικνύουν την μοναδικότητα του.

Αμερικάνικη αυθεντική συνταγή, με πλούσια υφή, και
την απαραίτητη υγρασία, ώστε να λειώνει στο στόμα, με
γεύση βανίλια και γέμιση από κρέμα λεμονιού.
57091

12

12 m

110gr

160

-18C

Vanila Chocochips

12 m

110gr

160

-18C

6m

550gr

240

-18C

Τσουρέκι γεμιστό

Αμερικάνικη αυθεντική συνταγή, με πλούσια υφή, και
την απαραίτητη υγρασία, ώστε να λειώνει στο στόμα, με
γεύση βανίλια και κομμάτια σοκολάτας.
12

5

Tsoureki

moist American style vanilla muffin with a lemon cream
centre.

57094

57018

greek traditional sweet and savoury rich Brioche type
bread, perfect assortment for coffee and tea, but also
for a rich breakfast. Also available filled with various
creamy and moist fruity, chocolate, nutty fillings and
festive glazing

Lemon Cream

τσουρέκι με διάφορες γεμίσεις και επικαλύψεις
57052

1

12 d

550gr

272

-10C

Traditional Brioche Braid

Vanila Chocochips

brioche with various fillings and coatings

moist American style vanilla muffin with dark chocolate
chips.
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57082

48

Champion Δημητριακών
Νιφάδες βρώμης, μαύρη ζάχαρη, λιναρόσπορος,
αμύγδαλο, ηλιόσπορος, αποξηραμένα κράνπερυ, κύβοι
πορτοκαλιού, φρέσκος χυμός πορτοκάλι και σταγόνες
σοκολάτας.
57111

81

6m

35gr

180

-18C

Champion
Oatmeal, black sugar, flaxseed, almond, sunflower,
dried chrysanthemum, orange cubes, fresh orange juice,
and chocolate drops.

Δημητριακών
Νιδάδες βρώμης, μαύρη ζάχαρη, λιναρόσπορος,
αμύγδαλο, φιστίκι, ηλιόσπορος, αποξηραμένα κράν
μπερυ, κύβοι πορτοκαλιού, χυμός πορτοκάλι, σταγόνες
σοκολάτας.
57107

81

6m

35gr

180

-18C

Cereal
Noodles of oats, black sugar, linseed, almonds,
pistachios, sunflower seeds, dried beer helmets, orange
cubes, orange juice, chocolate drops.

Super Energy
Νιφάδες βρώμης, λιναρόσπορος, αμύγδαλο,φιστίκι,
ηλιόσπορος, αποξηραμένα κράν μπερυ, χυμός
πορτοκαλιού, κότζι μπέρυ, αποξηραμένο δαμάσκηνο
και σουσάμι.

Μπάρες Δημητριακών

57110

81

6m

35gr

180

-18C

Super energy

cereal bars

Flakes of oats, flaxseed, almonds, pistachios, sunflower
seeds, dried berserk, orange juice, bacon, dried plum
and sesame seeds.
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Δημητριακών
με γιαούρτι & Cranberry
Νιφάδες βρώμης, λιναρόσπορος, αμύγδαλο, φιστίκι,
ηλιόσπορος, αποξηραμένα κράνμπερυ, κύβοι
πορτοκαλιού, χυμός πορτοκάλι, σταγόνες σοκολάτας,
και γιαούρτι.
57113

81

6m

35gr

180

-18C

Cereals Yogurt & Cranberry

Oat flakes, linseed, almond, pistachios, sunflower, dried
crab, orange cubes, orange juice, chocolate drops &
yogurt

Σοκολάτας

Νιφάδες βρώμης, λιναρόσπορος, αμύγδαλο, φιστίκι,
ηλιόσπορος, αποξηραμένα κράνμπερυ, κύβοι
πορτοκαλιού, χυμός πορτοκάλι, σταγόνες σοκολάτας,
κακάο και καραμελωμένα αμύγδαλα.
57115

81

6m

35gr

180

-18C

Cereals chocolate
Oatmeal flakes, linseed, almond, pistachio, sunflower,
dried chrysanthemum, orange cubes, orange juice,
chocolate drops, cocoa and caramelized almonds.

All day
Νιφάδες βρώμης,λιναρόσπορος,αμύγδαλα,φιστίκι,ηλιό
σπορος, και αποξηραμένα κράν μπέρυ.
57116

81

6m

35gr

180

-18C

Cereals all day
Flakes of oats, flaxseed, almonds, pistachios, sunflower
seeds, and dried cranberry.
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Συνοδευτικά Καφέ
top choice

Tάρτα Cookies Oreo
Τάρτα από θρυμματισμένο cookies Oreo και δυο
στρώσεις πανακότα και πανακότα σοκολάτας και
ολόκληρα κομμάτια από cookies Oreo
στο εσωτερικό του.

Walnut brownies

Aλεύρι, βούτυρο και πλούσια πραγματική σοκολάτα,
πλούσιο σε καρύδι
69601

15

10 m

135 gr

176

-18C

12

10 m

130 gr

240

-18C

Tart with 'oreo' cookies

Walnut brownies

Crunchy 'oreo' biscuit base topped with decadent
chocolate panna cotta mixed with bismits and a creamy
vanilla panna cotta layer drizzled with dark chocolate.

Dense, fudgy brownie packed with walnuts.

Γαλλική μηλόπιτα

Chocolovers Choco Cake

Γαλλική μηλόπιτα, με βάση από τάρτα βουτύρου, γέμιση
από φρέσκα μήλα, σταφίδες, καρύδια και κανέλλα,
στρώσεις από λεπτοκομμένες φέτες φρέσκου μήλου,
πασπαλισμένες με άχνη ζάχαρη και κανέλα.Ζεσταίνεται
από την κατάψυξη σε φούρνο μικροκυμάτων για
1 λεπτό περίπου.

Τρείς στρώσεις από αφράτο κέικ σοκολάτας, και όχι
μόνο, τρείς στρώσεις από πλούσια σε κρέμα γάλακτος
γκανάζ σοκολάτας, ήρθαν να ικανοποιήσουν κάθε
επιθυμία, που απαιτεί μεγάλες δόσεις σοκολάτας.

69611

10

10 m

69609

14

10 m

160 gr

240

-18C

220 gr

150

-18C

Chocolovers Spoon Cake

Apple pie

Exquisite triple layered dark chocolate cake filled with
rich chocolate ganache.

A deliciously crunchy biscuit base filled with apples,
raisins, walnuts and cinnamon covered in apple slices,
dusted with icing sugar.

Chocolate souffle

Σοκολατόπιτα ταψί

Δεν συγκρίνεται με κανένα, μία κατηγορία από μόνο
του, έκρηξη ρευστής σοκολάτας, συνοδεύεστε το με
κρύα κρέμα γάλακτος η και παγωτό. Ζεσταίνεται από
την κατάψυξη σε φούρνο μικροκυμάτων για 1 λεπτό
περίπου.
69600

12

10 m

160 gr

240

-18C

Πληθωρική, πλούσια σε σοκολάτα, δοκιμάστε την ζεστή
με ελάχιστη κρέμα γάλακτος ή παγωτό της επιλογής
σας.
69203

15

10 m

130 gr

176

-18C

Chocolate pie

Chocolate souffle

Heavenly dense dark chocolate sponge covered with
milk chocolate flakes and chocolate sauce.

Irresistible rich chocolate souffle filled with warm luscious
melted dark chocolate.
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57104

54

American brownies

Carrot cake

Αυθεντική Αμερικάνικη συνταγή, πλούσια σε σοκολάτα
υψηλής ποιότητας, με το χαρακτηριστικό μαστίχωμα, που
απογειώνει τις αισθήσεις, ζεσταίνεται από την κατάψυξη
σε φούρνο μικροκυμάτων για 1 λεπτό περίπου.

Incredible moist flavorsome carrot cake layered and
topped with a smooth creamy frosting.
79013

12

3m

130 gr

240

-18C

100 gr

Carrot cake

150 gr

240

-18C

New York cream cheese cake

110 gr

12

6m

240

-18C

New York cheese cake

New York cream cheese cake

A velvety smooth creamy cheese cake on a crunchy
biscuit base covered with delicate red cherry sauce.

Base of butter biscuit, rich cream cheese and overlay of
your choice.

Μηλόπιτα με κρέμα

Πορτοκαλόπιτα

Μηλόπιτα, με βάση από τάρτα βουτύρου και κρέμα με
άρωμα βανίλιας, γέμιση από φρέσκα μήλα, σταφίδες,
καρύδια και κανέλλα, στρώσεις από λεπτοκομμένες
φέτες φρέσκου μήλου, πασπαλισμένες με άχνη ζάχαρη
και κανέλα.

Ίσως από τις πιο πολυταξιδεμένες πορτοκαλόπιτες,
γνωστή σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, φρέσκο
στραγγιστό γιαούρτι, και φρεσκοστυμμένος φυσικός
χυμός πορτοκαλιού, συνθέτουν ένα από τα αγαπημένα
γλυκά μας.
69612

115

6m

69602

10

6m

180gr

160

-18C

120gr

240

-18C

Apple pie cream

Orange Pie

Apple pie on the basis of butter and cream tart with
vanilla flavor, stuffed with fresh apples, raisins, walnuts
and cinnamon, layers of chopped fresh apple slices,
sprinkled with powdered sugar and cinnamon.

Moist puff pastry cake made with fresh orange juice
and refreshing Greek yogurt , finished off with a tangy
orange syrup glaze

55

-18C

Βάση από μπισκότο βουτύρου, πλούσια κρέμα τυριού
και επικάλυψη επιλογής σας, η και σκέτο.

Βάση από μπισκότο βουτύρου, πλούσια κρέμα τυριού
και επικάλυψη με σάλτσα κόκκινων φρούτων.
6m

240

Dense, fudgy brownie packed, perfect.

New York cheese cake
12

3m

American brownies

Incredible moist flavorsome carrot cake layered and
topped with a smooth creamy frosting.

69619

12

56

Βerries yogurt

AsBueno

Βάση από λευκό παντεσπάνι, κρέμα γιαούρτι σε
συνδυασμό με κρέμα από άγρια φρούτα του δάσους,
και επικάλυψη αμαρενα
69804

12

3m

100 gr

240

-18C

Βάση από γκοφρέτα πραλίνας φουντουκιού, κρέμα με
γεύση πραλίνας και επικάλυψη από σάλτσα μπουένο.

6m

-18C

69801

12

6m

75 gr

240

-18C

-18C

Lemon cake

Μilky Οreo delight

Layer of testy lemon cream with butter biscuit pieces
and heavenly vanilla cake with a citrus glaze

Mouthwatering 'oreo biscuit cream on a delicious
chocolate sponge cake topped with white chocolate
sauce and 'oreo' biscuit pieces

AsRafabello

Chocolate mousse

Βάση από πραλίνα φουντουκιού, κρέμα με γεύση
ινδοκάρυδο και επικάλυψη με λευκή σοκολάτα.
69800

9

6m

105 gr

240

-18C

Παντεσπάνι σοκολάτας, κρέμα σοκολάτας και
επικάλυψη από πλούσια σάλτσα σοκολάτας.

AsRafabello delight

69803

12

6m

83 gr

240

-18C

Chocolate mousse

Melt in your mouth coconut cream with ripples of
praline and wafer encased in glorious white chocolate

57

240

Βάση από λευκό παντεσπάνι, κρέμα λεμονιού και
κομμάτια μπισκότου βουτύρου.

Παντεσπάνι σοκολάτας, κρέμα με πραλίνα φουντουκιού
και κομμάτια από μπισκότο Oreo και επικάλυψη κρέμας
βανίλιας.

240

90 gr

Lemon cream cake

Μilky Οreo

110 gr

3m

A crunchy chocolate sponge base with rippes of praline
topped with a rich layer of praline cream coated with
silky hazelnut chocolate sauce.

Α refreshing yogurt and fruits of the forest cream
balanced by vanilla cake and an elegant amarena
cherry topping

12

12

AsBueno delight

Creamy berry yogurt cake

69805

69802

Devilishly dark chocolate mouse cake
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meraki

Premium

passion

75035
75033
75042
75018
75011
75019
75047
75005
75059
75058
75004
75040

fresh milk

Γρανίτες
fresh fruit

75051
75050
75053
75052

μάνγκο		
βατόμουρο
φράουλα		
λεμόνι		

3.2
3.2
3.8
3.2

Απλές γεύσεις
real
hand made
ice cream

77003
77008
77005
77007
77004

φιστίκι		
σοκολάτα		
μπανάνα		
βανίλια		
φράουλα		

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

75006
75001
75033
75008
75000
75012
75013
75017
75015
75014
75027
75021
75022
75037
75030
75020

as bueno			3.6
as cookies oreo		
3.6
as lila			3.6
as maltesers		
3.6
as nirvana		
3.6
as roser			3.6
as twix			3.6
sex on the beach
3.6
sicilian pistagio		
3.6
sorbe dark chocolate 3.6
γιαούρτι 			3.6
γιαούρτι με φρούτα
του δάσους		
3.6
καιμάκι			3.6
κακάο			3.6
κακάο με κομμάτια
σοκολάτας		 3.6
καραμέλα		 3.6
κρέμα			3.6
μόκα			3.6
μπανάνα			3.6
μπισκότο			3.6
παρφέ κακάο		
3
παρφέ κρέμα		
2.5
προφυτερόλ		 3.6
στρατσιατέλα		 3.6
σύκο			3.6
τσιχλοφούσκα		
3.6
τσουρέκι με πραλίνα 3.6
φράουλα με κομμάτια
φράουλας		 3.6

Catering Solutions

Εξοικονόμηση χρόνου, και
προετοιμασίας, έτοιμες βάσεις
για τούρτες, με το 90% της
δουλειάς ολοκληρωμένο, το
μόνο που σας απομένει είναι
να ολοκληρώσετε το ντεκόρ
με γλασάρισμα και κόψιμο.

Η εταιρεία μας έχει την γνώση και την εμπειρία,
να δημιουργήσει ιδιαίτερα και μοναδικά προιόντα
για την επιχείρηση σας, δίνοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα....
έχετε κάτι στο μυαλό σας ? παγωτό , γλυκό , προσαρμόζουμε το προϊόν
στις ανάγκες αγορά σας, απλά ζητήστε το.....
Our company has the knowledge and experience to create distinct and unique
products for your business, giving you a competitive advantage .... You have
something in your mind;

Μπαστούνα εκδηλώσεων, σε διαστάσεις
41 x 30, 5 και ύψος 5 εκ. και είναι
προτεμαχισμένες σε 70 μερίδες.
Το κόψιμο μπορεί να προσαρμοστεί
ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Με αυτό
τον τρόπο γνωρίζουμε το ακριβές κόστος
ανά μερίδα
TIRAMISU - LEMON PIE
CHOCOLATE - COOKIES - CARAMEL

