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Our Vision

Our Story

We are devoted to our past but
committed to our future which
is reflected in our unwavering
quality products and our goal to
continually move into new markets.
It is our dedication and belief in our
delectable sweet treats that has
allowed us to expand the company
both nationally and internationally
while
maintaining
reasonable
pricing. Our aim is to inform and
guide our trusted partners in order
to delight our customers and stay
competitive, while maintaining
unparalleled quality in continually
fluctuating market conditions.

Ntasios Sweet Art is a Greek family-ownedand-run confectionery manufacturer which
was lovingly founded by Panagiotis
Ntasios in 1982. Since then, our company
has gone from strength to strength with
education playing a key role in keeping
our skills up-to-date. From starting out as
a local cakery to full-scale production with
the ability to cater for businesses of all sizes,
worldwide, we have never lost sight of the
importance of attention to detail. From
perfecting traditional recipes to creating
innovative products, Ntasios Sweet Art
strives to protect, respect and build on
Panagiotis' legacy by combining tradition
with innovation while being believers in
life-long learning.

Our Products
We offer an extensive range of luxurious
sweet treats, available in various quantities
and sizes, including traditional sweets,
specialty items, ice cream and sorbets, and
catering solutions. Our beautiful desserts
are made with care and using the finest
ingredients. Experience, education, and
creativity, alongside the love we have
for our products, results in irresistible
sweets which successfully combine
taste, appearance, and quality.
We
are dedicated to mastering our art and
adding to our portfolio of mouthwatering
temptations!

100% Greek Product

www.zoomserie.gr

www.zoomserie.gr

Black Magic Cream Cake
Για τους μυημένους στη υψηλή ποιότητα σοκολάτας
bitter σε συνδυασμό με βελούδινη κρέμα σοκολάτας.

Ηeavenly
Cream Cakes

60004

1

6m

1.24

240

-18C

Black Magic Cream Cake
A multi-layered delicate chocolate sponge with rich
dark chocolate ganache cream,
covered with intense dark chocolate ganache and
golden chocolate tiles. Scrumptious!

Γιαούρτι με Φρούτα του
Δάσους σε Τάρτα
Βάση από τάρτα βρώμης, κρέμα με γιαούρτι και
φρούτα του δάσους. Επικάλυψη με αμαρένα.
60016

1

6m

1,3

240

-18C

Fruity Yogurt Tart
Oaty tart base filled with refreshing yogurt and fruits of
the forest cream topped with Amarena cherry sauce.
Fruity!

Nocciola σε Ταρτα
Τάρτα βουτύρου γεμισμένη με πραλίνα με 50%
φουντούκι. Από πάνω παντεσπάνι σοκολάτας και
κρέμα φουντούκι και επικάλυψη με γκανάζ σοκολάτας
γάλακτος.
60011

1

6m

1,5

240

-18C

Nocciola Tart
Crunchy biscuit tart filled with rich chocolate hazelnut
ganache, layered with chocolate sponge and hazelnut
cream, then finished off with milk chocolate ganache.
Dreamy!

8

Σοκολατίνα

Cookies Οreo

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

Ο απόλυτος συνδυασμός, τα αγαπημένα μας μπισκότα
παντρεύονται με κρέμα μπισκότου, ρίπλα με πραλίνα
φουντουκιού και κομμάτια από Cookies Oreo.

60003

1

6m

60029

1

6m

0,99

240

-18C

0,98

240

-18C

Chocolate Overload Cream Cake

Crunchy Cookie Cream Cake

A multi-layered delicate chocolate sponge cake with
chocolatey chocolate cream, covered with intense dark
chocolate ganache and decorated with chocolate
sprinkles and swirls. The perfect choice for chocolate
lovers

A multi-layered delicate chocolate sponge cake with
the renowned combination of cookie and hazelnut
praline cream, covered with white chocolate and real
Oreo biscuit pieces. Irresistible!

Black Forest

Μπισκότο

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.

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

1

6m

0,79

240

-18C

Biscuit Cream Cake

60001

1

6m

0,97

240

-18C

Black Forest Gateau

A multi-layered delicate chocolate sponge cake with
the complementary combination of biscuit and hazelnut
praline cream, covered with sumptuous white chocolate
and decorated with white and milk chocolate swirl
sticks. Divine!

Delicate chocolate sponge cakes layered with vanilla
cream and luscious Amarena cherries. Decorated with
light chocolate flakes, cream, and sumptuous syrupy
Amarena cherries. Delightful!

Προφυτερόλ με Λευκή
Πραλίνα

Σεράνο

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

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

60040

1

6m

60022

1

6m

1,28

240

-18C

0,96

240

-18C

Hazelnut Praline
Profiterole Cake

Traditional Serano Cake
Light and fluffy chocolate sponge cake layers with
rich milk chocolate cream covered with luxurious milk
chocolate ganache, decorated with milk and white
chocolate. Heavenly!

Chocolate sponge cake with delicious gianduja
chocolate cream and wafer chunks. Topped with
cream pâtissière filled choux pastries and surrounded by
hazelnut praline cream with wafer pieces. Glazed with
luscious white chocolate praline ganache. Voilà!

9

10

Καραμέλα

Μαύρη άσπρη

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

Για πελάτες που είναι διχασμένοι, τούρτα μισή με κρέμα
σοκολάτας και επικάλυψη σοκολάτας κουβερτούρας
και η άλλη μισή με κρέμα αμυγδάλου και επικάλυψη με
λευκή σοκολάτα.
60014

1

3m

60018

1

9m

1,11

240

-18C

1,0

240

-18C

Butterscotch Cream Cake

Black and White Chocolate
Cream Cake

Rich caramel cream, sandwiched between delicate
chocolate sponge cakes, topped with creamy
butterscotch and pure milk chocolate swirls and dipped
in caramel chocolate shavings. Delicious!

Delicate vanilla cake with vanilla cream layers
smothered in white chocolate ganache, complemented
by chocolate cake with chocolate cream layers
smothered in dark chocolate ganache. Garnished with
ample white and dark chocolate shavings. Decadent!

Γκοφρέτα

Μερέντα

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

Όνομα με βαριά ιστορία, δύο στρώσεις κρέμα
τζιαντούια και κρέμα βανίλιας, μία στρώση από τραγανή
γκοφρέτα και η αποκορύφωση με επικάλυψη από
Μερέντα και ολόκληρες αμαρένες.
60033

1

9m

0,86

240

-18C

Πραλίνα Φουντουκιού

1,02

240

-18C

240

-18C

Απολαυστική σοκολάτα κουβερτούρα και κρέμα με
γέμιση από κομμάτια φράουλας.
60027

1

6m

0,99

240

-18C

Strawberry and Chocolate
Cream Cake

Crunchy Hazelnut Chocolate
Cream Cake

A multi-layered delicate chocolate sponge cake with
chocolate cream, and vanilla cream with strawberries
pieces. Topped with strawberry sauce and pure milk
chocolate swirls and flakes. Superb!

A multi-layered chocolate sponge cake with hazelnut
praline cream, covered in rich milk chocolate ganache
with finely chopped hazelnut pieces and rolled in mini
white and milk choco balls. Exquisite!

11

1,13

Σοκολάτα Φράουλα

Υπάρχει κάποιος μικρός ή μεγάλος που δεν λατρεύει,
την γεύση που στο άκουσμα της συναρπάζει, πραλίνα
φουντουκιού, καραμελωμένα αμύγδαλα, σε ισορροπία
που μαγεύει.
6m

6m

A crispy wafer and hazelnut praline base, topped
with heavenly hazelnut praline cream, and a layer of
delicate chocolate sponge cake. Smothered in milk
chocolate ganache and decorated with chocolate
wafers. Wonderful!

A crispy wafer and hazelnut praline base with
ample gianduja and vanilla cream, topped with milk
chocolate and hazelnut praline and decorated with
luscious Amarena cherries and white chocolate sticks.
Exceptional!

1

1

Wafer Cream Cake

Creamy Hazelnut Chocolate Cake

60010

60034

12

Φράουλα

Καρύδι

Δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, κρέμα βανίλιας και
ολόκληρα κομμάτια φρέσκιας φράουλας, η απλότητα
σε όλο της το μεγαλείο.
60007

1

9m

1,05

240

-18C

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

Strawberry Cream Cake

1

6m

1,41

240

-18C

Walnut Delight Cake

A four-layered delightful cake with delicate vanilla
sponge and vanilla cream with strawberry pieces.
Topped with strawberry sauce and rolled in strawberry
chocolate shavings. Summery!

A traditional Greek nutty syrupy cake with a generous
layer of vanilla cream, topped with milk chocolate
ganache and pure milk chocolate pieces. Dreamy!

Red Passion

Πραλίνα

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

Praline belge, έτσι λέγεται στο Βέλγιο. Καβουρδισμένα
αμύγδαλα και κρέμα πραλίνας, το αποτέλεσμα θα σας
συναρπάσει.
60020

1

9m

60023

1

9m

0,9

240

-18C

1,08

240

-18C

Red Passion Cake

Praline Cream Cake

A red velvet cake base, topped with sweet
butterscotch, honey and almonds and a layer of
milk chocolate cream with an Amareno cherry sauce
topping. Tantalizing!

Delicate chocolate sponge cake, layered with heavenly
hazelnut praline cream, topped
with pieces of chocolate biscuits and caramelized
almonds. Perfection!

Τιραμισού

Cookies & Profiterole

Τούρτα κορμός Tiramisu. Παντεσπάνι σοκολάτας κρεμά
με τυρί mascarpone , κρασί Marsala ιταλικά σαβαρέν
ποτισμένα σε espresso καφέ και πασπαλισμένα με
κακάο.

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

64012

1

6m

60019

1

6m

0,935

170

-18C

1,15

240

-18C

Profiterole Cookie Cake

Tiramisu

Layered chocolate sponge cake and biscuit cream,
topped with choux pastries filled with pâtissière cream,
glazed with milk chocolate ganache and dipped in
crunchy chocolate biscuit pieces. Scrumptious!

A chocolate sponge base with layers of elegant
mascarpone cream and Ladyfingers soaked in Marsala
wine and espresso syrup, dusted with cocoa powder.
Triumphant!

13

60021

14

Μωσαϊκό Σοκολάτας

Cookies Praline

Αν 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.

Εντυπωσιακή, συνδυασμός γεύσεων με εκρηκτικό
αποτέλεσμα, κρέμα μπισκότου, ρίπλα πραλίνας, με
κομμάτια μπισκότου και γαρνίρισμα με πραλίνα
κουβερτούρα γάλακτος.
60035

1

10 m

1,0

240

-18C

Praline Cookie Cake

1

6m

0,85

272

-18C

Mosaic Chocolate
Log Cake

A multi-layered moist chocolate sponge with ample
luxurious biscuit cream, topped with milk chocolate
ganache and crunchy chocolate biscuits. Yummy!

A Greek traditional rich chocolate and butter biscuit log
dusted with icing sugar and chocolate piping. Satisfying!

Lemon Pie Οικογενειακό

Αμυγδάλου

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

Επιλογή για λάτρεις της βανίλιας, και του αμυγδάλου,
κρέμα με νότες από αμύγδαλο και φρέσκια κρέμα με
άρωμα βανίλιας
60013

1

9m

79014

1

6m

0,84

240

-18C

1.2

240

-18C

Almond Cream Cake

Lemon Meringue Pie

A delightful cake consisting of vanilla cake layers
smothered in smooth vanilla cream and almond flakes.
Glorious!

A buttery biscuit base smothered in smooth tangy
lemon cream covered in meringue and then toasted.
Luscious!

Οικογενειακό Σοκολάτα
Φράουλα

Yogurtina

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.

Κρέμα με φρέσκο στραγγιστό γιαούρτι, φρούτα του
δάσους και επικάλυψη με πλούσια σάλτσα αμαρένας.
60030

1

9m

0,92

240

-18C

Fruits of the Forest
Yogurt Cream Cake

79018

1

6m

1,3

240

-18C

Chocolate and Strawberry
Mousse Pie

Vanilla sponge cake with a delicate yogurt cream,
and fruits of the forest cream layer, topped with a light
Amarena sauce. Fabulous!

15

64036

Devilishly good strawberry & Chocolate Mousse Pie on
a chocolate cake base with mini choco balls, covered
with ample milk chocolate. Dive in!

16

Σοκολατίνα Τετράγωνη

Indi
v
i
d
ual
Dream Desserts

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

0,16

160

-18C

Choco Cravers
Double-layered chocolate sponge with dense dark
chocolate cream encased in rich dark chocolate and
chocolate sprinkles.

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

15

6m

0,147

160

-18C

Choco Mouse
Delicious chocolate sponge cakes with layers of vanilla
and chocolate cream covered with intense dark
chocolate ganache and dipped in chocolate sprinkles.

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

15

6m

0,173

160

-18C

Walnut Delight

A traditional Greek nutty syrupy cake with generous
layers of vanilla cream between chocolate cake,
topped with milk chocolate ganache.

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

15

6m

0,168

160

-18C

Guilt-Free Strawberry Delight
18

Three chocolate sponge cake layers with chocolate cream,
and vanilla cream with strawberries pieces, with a dark
chocolate coating. A lighter option than our other chocolate
cakes!

Cookies Pralin

Σοκολατίνα Στρογγυλή

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

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

69116

12

10 m

69101

12

6m

0,156

160

-18C

140

160

-18C

Choco Overload

Praline Cookies Dessert

Moist chocolate sponge with ample luxurious biscuit
cream, topped with milk chocolate ganache and
crunchy chocolate biscuits.

A multi-layered delicate chocolate sponge cake with
chocolatey chocolate cream, covered with intense dark
chocolate ganache.

Cheese Cake Στρογγυλή

Πάστα Μπισκότο

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.
69113

12

6m

0,180

160

-18C

Πάστα µε κρέμα μπισκότου βουτύρου, ρίπλα µε
πραλίνα και κομμάτια τραγανού μπισκότου.
51033

15

6m

0,145

160

-18C

Biscuit Cream Cake

Round Cherry Cheesecake

Multi-layered delicate chocolate sponge cake with the
complementary combination of biscuit and hazelnut
praline cream, covered with sumptuous white chocolate
ganache.

Rich creamy cheesecake on a thick and buttery biscuit
base with an indulgent cherry sauce topping.

Μιλφέιγ

Πορτοκάλι Ρεβανί

Χίλιες λέξεις για να περιγράψουν το κλασικό γλυκό δεν
φτάνουν. Τραγανά φύλλα σφολιάτας βουτύρου και γέμιση
με αφράτη κρέμα patisserie με νότες βανίλιας. Αποτέλεσμα
του παντρέματος, το γνωστό μας Μιλ Φέιγ.

Συνάντηση κορυφής, βάση από λαχταριστό ρεβανί,
γέμιση από κρέμα βανίλιας και επικάλυψη από
πορτοκάλι.
51025

15

6m

0,18

160

-18C

51014

10

6m

0,15

160

-18C

Orange Revani

Mille Feuille

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

Layers of crispy buttery puff pastry filled with delicious
pâtissière cream dusted with icing sugar.

Μερέντα

Αμυγδάλου

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

Επιλογή για λάτρεις της βανίλιας, και του αμυγδάλου,
κρέμα με νότες από αμύγδαλο και φρέσκια κρέμα με
άρωμα βανίλιας
69102

12

6m

0,14

160

-18C

15

6m

0,16

160

-18C

Creamy Hazelnut Chocolate Cake

Almond cream cake

A crispy wafer and hazelnut praline base topped with
ample gianduja chocolate and vanilla cream and a
layer of delicate chocolate sponge cake. Topped with
milk chocolate and hazelnut praline.

A vanilla cake base smothered in smooth vanilla cream
and almond flakes.

19

51047

20

Σεράνο

Πραλίνα φουντουκιού

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

Τραγανή τάρτα σοκολάτας, κρέμα τζιαντούια και
επικάλυψη με σοκολάτα γάλακτος και κομμάτια
αμυγδάλου.

51012

15

6m

51045

12

6m

0,157

160

-18C

0,14

160

-18C

Traditional Serano Cake

Hazelnut cream tart

Light and fluffy chocolate sponge cake layers with
rich milk chocolate cream covered with luxurious milk
chocolate ganache.

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

Cookies Oreo

Choco mousse

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

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

69115

6

6m

51023

12

6m

0,164

160

-18C

0,13

160

-18C

Choco mousse dome

Crunchy Cookie Cream Cake

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

A delicate chocolate sponge cake with the renowned
combination of cookie and hazelnut praline cream
topped with white chocolate and real Oreo biscuit
pieces.

Γκοφρέτα

Πάστα Καραμέλα

Μια πάστα που θα σας εντυπωσιάσει! Υπέροχη κρέμα
με πραλίνα φουντουκιού και κομμάτια γκοφρέτας,
επικάλυψη με σοκολάτα γάλακτος και γκοφρέτα.
69118

12

6m

0,16

160

-18C

Kρέμα καραμέλας βουτύρου, επικάλυψη καραμέλας
και σοκολατένιο παντεσπάνι
15

6m

0,15

160

-18C

Butterscotch Cream Cake

Wafer Cream Cake

Rich caramel cream sandwiched between delicate
chocolate sponge cakes, topped with creamy
butterscotch and dipped in caramel chocolate shavings.

A crispy wafer and hazelnut praline base topped
with heavenly hazelnut praline cream and a layer of
delicate chocolate sponge cake. Topped with gianduja
ganache.

Crunchy Praline Cake

Chocoraspberry

Πάστα με βάση από brownie σοκολάτας, στρώση από
φουντουκόπαστα και ροζέτες από πλούσια σοκολατένια
κρέμα. Επικάλυψη με τραγανή σοκολάτα γάλακτος με
κομμάτια από ξηρούς καρπούς.

Μοναδική, ιδιαίτερη, συνδυασμός από brownies
στην βάση, πλούσια κρέμα σοκολάτας και raspberry,
συνδυασμός που συγκινεί τους σκληροπυρηνικούς της
σοκολάτας.
69108

9

6m

0.150

160

-18C

51022

15

6m

0.180

160

-18C

Crunchy Praline Cake

Choco Raspberry Brownie

A fudgy brownie base topped with hazelnut praline
cream and rich milk chocolate cream, covered with
sumptuous chocolate ganache and hazelnut pieces.

Decadent brownie base topped with raspberry sauce
and rich dark chocolate cream sprinkled with icing
sugar.

21

51011

22

Nocciola

Lemon Pie σε Τάρτα

Τάρτα βουτύρου γεμισμένη με πραλίνα με 50%
φουντούκι. Από πάνω παντεσπάνι σοκολάτας και κρέμα
με φουντούκι και επικάλυψη με πραλίνα γάλακτος.

Τάρτα βουτύρου γεμισμένη με κρέμα λεμονιού και
στρώση με μαρέγκα ψημένη με φλόγα.
51029

9

6m

51027

12

6m

0,170

160

-18C

0,180

160

-18C

Lemon Meringue Tart

Nocciola Tart

Butter biscuit tart filled with delicate lemon cream and
flamed meringue.

Crunchy biscuit tart filled with rich chocolate hazelnut
ganache, layered with chocolate sponge and hazelnut
cream, then finished off with milk chocolate ganache.

Τάρτα Βρώμης με
Γιαούρτι & Φρούτα Δάσους
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

0,170

160

-18C

Fruity Yogurt Tart

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

Τάρτα Mariee
Τάρτα βουτύρου γεμισμένη με κρέμα φιστίκι Αιγίνης ,
στρώση με λευκό παντεσπάνι και μαρμελάδα κόκκινα
φρούτα. Επικάλυψη με γκανάζ λευκής σοκολάτας με
πούρε φιστικιού..
51029

12

6m

0,157

160

-18C

Red Velvet Pistachio Tart
Crunchy biscuit tart with smooth pistachio cream and
fruits of the forest sauce center, covered in a white
pistachio chocolate dome.

Passion
never
fails

Tάρτα Forest Fruits
Τάρτα red velvet γεμισμένη με κρέμα με κομμάτια από
φρούτα του δάσους, στρώση με παντεσπάνι βανίλιας
και επικάλυψη με σάλτσα αμαρένας.
51046

9

6m

0,200

160

-18C

Red Velvet Tart
Red velvet tart with delightful fruits of the forest cream
and a vanilla sponge center, topped with red fruit
sauce.

23

24

Σοκολατίνα Γάλακτος με
Κούμ Κουάτ

Gourmet Greece

Κρέμα σεράνο με κομμάτια γλυκού κούμ κουάτ
επικάλυψη με σοκολάτα γάλακτος.
51043

12

6m

0,15

160

-18C

Chocolate & Κumquat Dome Cake
Moist chocolate sponge cake with delicious milk
chocolate cream and syrupy kumquat pieces, topped
with milk chocolate ganache.

Σοκολατίνα με METAXA
Δυο στρώσεις κρέμα σοκολάτας, η μια με κονιάκ
METAXA και επικάλυψη με γκανάζ κουβερτούρας
υγείας.
51040

12

6m

0,150

160

-18C

Dark Chocolate & Βrandy
Dome Cake
Chocolate sponge cake with luxurious chocolate and
brandy cream, coated with dark chocolate ganache.

Πάστα Αμυγδάλου με Μαστίχα
Χίου

Πάστα αμυγδάλου, παντεσπάνι βανίλιας και μαστίχα
Χίου γαρνιρνσμένη με φυλλέ αμυγδάλου και
καραμελωμένα αμύγδαλα.
51041

12

10 m

0,140

160

-18C

Almond & Chios Mastiha
Dome Cake

Vanilla sponge with vanilla and mastiha cream,
covered with almond flakes.

Baklava Cheesecake
Φύλλο Βηρυτού εξωτερικά περικλείει τη γέμιση του
μπακλαβά με μελί και τη κρέμα του cheese cake.
Γαρνίρισμα με καβουρδισμένα φιστίκια Αιγίνης.
69626

10

6m

0,140

240

-18C

Baklava Cheesecake
A flaky buttery filo base, topped with a perfect honey
and nut baklava filling, with ample velvety smooth
cream cheese, garnished with more baklava filling.

26

Sugar-Free Delights

Προφυτερόλ Γάλακτος
Προφυτερόλ γάλακτος με κρέμα γάλακτος γκανάζ
γάλακτος και σουδάκια χωρίς ζάχαρη.
51029

16

6m

0,160

160

-18C

Sugar-Free Profiterole

Light and airy choux pastry filled with pâtissière cream,
immersed in dark chocolate ganache.

Τάρτα 0% Ζάχαρη
Τάρτα βουτύρου γεμισμένη με πραλίνα φουντουκιού
και σαντιγί γάλακτος χωρίς ζάχαρη.
51030

12

6m

0,140

160

-18C

Sugar-Free Hazelnut Praline Tart
Crunchy biscuit tart filled with rich, nutty hazelnut praline
chocolate, topped with a light milk chocolate cream
and chocolate flakes.

Πάστα Nutty Praline

Παντεσπάνι σοκολάτας , κρέμα πραλίνας με ξηρούς
καρπούς και κρέμα πραλίνας, χωρίς ζάχαρη.
51026

15

6m

0,122

160

-18C

Sugar-Free Hazelnut Praline
Chocolate Slice

Chocolate cake with a generous layer of rich, nutty
hazelnut praline chocolate, topped with hazelnut
praline cream and decadent hazelnut praline ganache.

Μπακλαβάς 0 % Ζάχαρη
Το παραδοσιακό γλυκό μας, χωρίς ζάχαρη αλλά με
όλη την γεύση που απαιτεί η ιστορία του διάσημου
γλυκίσματος σε όλο τον κόσμο.
70119

16

10 m

175

160

-18C

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

27

28

Vegan Carrot Cake
Κέικ καρότου με βουτυρόκρεμα βανίλιας για vegan
και νηστεία. Χωρίς ίχνος συστατικού ζωικής προέλευσης.
57056

12

10m

0,100

240

-18C

Vegan Carrot Cake
Moist carrot cake with smooth vanilla frosting.

Vegan Brownie Cake
Κέικ brownies με βουτυρόκρεμα σοκολάτας για vegan
και νηστεία. Χωρίς ίχνος συστατικού ζωικής προέλευσης.
57055

12

10 m

0,100

240

-18C

Vegan Brownie Cake
Light chocolate brownie cake with smooth chocolate
frosting.

Vegan Cakes
30

Individesserts
dual delicious

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.
69210

12

6m

0,130

160

-18C

Lemon Pie
Buttery biscuit base smothered in smooth tangy lemon
cream covered in flamed meringue.

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

10

6m

0,160

160

-18C

Profiterole Gondola
Light and airy choux pastry filled with pâtissière cream,
immersed in dark chocolate ganache.

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

9

6m

0,150

240

-18C

Profiterol Delight
Light and airy choux pastry filled with pâtissière cream,
immersed in vanilla cream, topped with milk chocolate
cream and chocolate flakes.

Cherry Cheesecake
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

0,180

240

-18C

Cherry Cheesecake
Rich creamy cheesecake on a buttery biscuit base with
an indulgent cherry sauce topping.

32

Choco & Strawberry
Panacota Mousse

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

0,150gr

160

-18C

Choco Pie

78026

20

6m

0,175gr

160

-18C

Choco & Strawberry
Panacota Mousse

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

Devilishly good strawberry and chocolate mousse on a
chocolate cake base with mini choco balls, topped with
luxurious milk chocolate ganache.

Πραλίνα Φουντουκιού

Εκμέκ

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

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

69215

9

6m

78002

11

6m

0,180gr

240

-18C

160gr

160

-18C

Crunchy Hazelnut Chocolate
Cream Cake

Ekmek Kataifi

A chocolate sponge cake base with rich hazelnut
praline and gianduja chocolate cream and
caramelized hazelnuts covered in gianduja chocolate
ganache.

A golden syrup-soaked shredded pastry base, lavishly
topped with pâtissière cream and garnished with
roughly chopped nuts.

Λευκή Πραλίνα Φουντουκιού

Λευκή Σοκολάτα με
Cookies Oreo

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

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

78024

9

6m

69214

9

6m

0,155gr

240

-18C

0,180gr

240

-18C

Cookies & Cream Delight
with Oreo

Hazelnut Praline Cake
Light choux pastry immersed in rich hazelnut praline
cream with crunchy wafer pieces, coated with silky
hazelnut and white chocolate ganache.

Mouth-watering chocolate cream, made with real Oreo
biscuits, and vanilla cream topped with biscuit pieces.

Banoffee

Mille Feuille

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

16.

6m

0,125gr

160

-18C

Τραγανά φύλλα σφολιάτας και πλούσια κρέμα
βανίλιας
9

6m

0,130gr

240

-18C

Mille Feuille

Banoffee

Layers of crispy buttery puff pastry filled with delicious
pâtissière cream dusted with icing sugar.

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

33

69208

34

Crème Brulée

Εκλέρ Ατομικό

Απλά Θεϊκή! Ακαταμάχητη Γαλλική συνταγή για κλασική κρέμ
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.

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

69610

12

10 m

0,170

160

-18C

12

6m

0,216

160

-18C

Choco Eclair
Light and airy choux pastry filled with delicious
chocolate cream then smothered in milk chocolate and
sprinkles.

Crème Brulée
Rich creamy custard topped with toasted caramelized
sugar.

Μπαμπάς Ατομικός

Tiramisu

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

Η αυθεντική ιταλική συνταγή, με κρασί Marsala,
πλούσια δόση από καφέ espresso, και τυρί
mascarpone
78004

16

6m

69202

15

6m

0,120

160

-18C

0,18

40

-18C

Tiramisu

Savarin

Ladyfingers soaked in Marsala wine and espresso
syrup, layered with elegant mascarpone cream and
dusted with cocoa powder.

Sweet syrup-soaked dough filled with vanilla cream
and almonds.

Rum Baba

Κώκ Ατομικό

Ιταλικός μπαμπάς σε σιράπι πλούσιο σε ρούμι και
γεμισμένος με κρέμα βανίλιας.

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

78019

9

6m

69200

12

6m

0,200

160

-18C

0,180

160

-18C

Rum Baba

Indiana Delight

Syrupy rum-soaked yeast cake filled with whipped
vanilla cream.

Velvety vanilla cream sandwiched between syrupy
fluffy dough cakes and topped with milk chocolate.

Kανόλι με Ρικόττα
Ιταλικό κανόλι γεμισμένο με κρεμά ricotta και
διακόσμηση με φλούδες γλυκού πορτοκαλιού
78018

16

6m

0,90

160

-18C

Cannoli with Ricotta Tube
Decadently delicious tube-shaped shell of fried pastry
dough with a sweet, creamy ricotta filling.

35

69201

36

Γαλλικό Μάκαρον Σοκολάτα

Mini Treats

Γέμιση από κρέμα σοκολάτας.
53027

120

10 m

2,36

160

-18C

Chocolate Macaron
Exquisite milk chocolate, almond meringue cookies
sandwiched with luxurious chocolate cream.

Γαλλικό Μάκαρον Πραλίνα
Με πραλίνα φουντουκιού.
53026

120

10 m

2,20

160

-18C

Praline Macaron

Exquisite hazelnut praline, almond meringue cookies
sandwiched with luxurious hazelnut praline cream.

Γαλλικό Μάκαρον Λεμόνι
Γέμιση με κρέμα λεμόνι.

53024

120

10 m

2,20

160

-18C

Lemon Macaron

Exquisite lemon, almond meringue cookies sandwiched
with luxurious lemon cream.

Γαλλικό Μάκαρον Φράουλα
Γέμιση με κρέμα φράουλας.
53025

120

10 m

2,2

160

-18C

Strawberry Macaron
Exquisite strawberry, almond meringue cookies
sandwiched with luxurious strawberry cream.

38

Εκλεράκι

Γαλλικό Μάκαρον Φιστίκι

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

Γέμιση με κρέμα φιστίκι.
53023

120

2,26

160

10 m
-18C

Pistachio Macaron

30

6m

1,41

176

-18C

Mini Choco Eclair

Exquisite pistachio, almond meringue cookies
sandwiched with luxurious pistachio cream.

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

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

2,40

160

-18C

1,96

176

-18C

Chocolate and Mango Macaron

Mini Walnut Delight

Exquisite chocolate, almond meringue cookies
sandwiched with luxurious mango cream.

Traditional Greek nutty syrupy cake with a generous
layer of vanilla cream, topped with milk chocolate
ganache.

Σεράνο

Μπαμπαδάκια

Κλασική συνταγή , κρέμα σεράνο, επικάλυψη με
σοκολάτα γάλακτος.

Βάση από σπογγώδη ζύμη με την ιδιότητα να τραβά το
ελαφρύ σιρόπι, γεμιστά με κρέμα patisserie και κρέμα
σαντιγί.
69512

35

6m

2,65

176

-18C

52023

47

6m

1,53

176

-18C

Mini Serano Cake

Mini Savarin

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

Sweet syrup-soaked dough filled with vanilla 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

1,70

176

-18C

Mini Choco Cream Cake

52002

44

6m

1,76

176

-18C

Mini Chocolate Plum Cake

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

39

69513

Multi-layered chocolate cake with chocolate cream
and dried soft plum pieces covered in dark chocolate
ganache.

40

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

1,68

176

-18C

2,00

176

-18C

Mini Orange Revani

Mini Cherry Tart

Refreshing syrupy semolina cake base, topped with
ample vanilla cream and an orange glaze.

A butter biscuit tart filled with pâtissière cream and
topped with whole sumptuous 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 Caramel Profiterole

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.

Light and airy choux pastry filled with pâtissière cream
and finished off with caramelized 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 Black Forest Gateau

Mini Mille Feuille

Delicate chocolate sponge cakes layered with vanilla
cream and luscious Amarena cherries, topped with dark
chocolate flakes.

Layers of crispy buttery puff pastry filled with delicious
pâtissière cream dusted with icing 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

Mini Cream Cone

Rich caramel cream on a butter biscuit base with
caramel syrup topping.

Light puff pastry cone filled with pâtissière cream and
topped with almond flakes.

41

69521

42

Παστάκι Φράουλα

Mini Red Fruit Cheesecake

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

40

1,40

176

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

6m
-18C

Mini Strawberry Cake

69519

35

6m

2,55

176

-18C

Mini Red Fruit Cheesecake

Delicate vanilla sponges layered between vanilla
cream with strawberry pieces, topped with strawberry
sauce.

Rich creamy cheesecake on a thick and buttery biscuit
base with an indulgent red fruit sauce.

Παστάκι Τιραμισού

Προφυτερόλ

Η αυθεντική ιταλική συνταγή, με κρασί Marsala,
πλούσια δόση από καφέ espresso, και τυρί
mascarpone.
69515

48

6m

1,67

176

-18C

Σού γεμισμένα με κρέμα πατισερί και επικάλυψη με
πλούσια σάλτσα σοκολάτας

Mini Tiramisu

35

6m

1,71

176

-18C

Mini Profiterole Gateau

Chocolate sponge cake, soaked in Marsala wine
and espresso syrup, layered with elegant mascarpone
cream and dusted with cocoa powder.

Light and airy choux pastry filled with pâtissière cream
immersed in chocolate cream.

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

Mini Ekmek Kataifi

Mini Indiana Delight

A golden syrup-soaked shredded pastry base, topped
with pâtissière and vanilla cream, and garnished with
nuts.

Velvety vanilla cream sandwiched between syrupy
fluffy dough cakes and topped with milk chocolate.

Σοκολάτα & Φράουλα Πανακότα

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.

Devilishly good strawberry and chocolate mousse on a
chocolate cake base with mini choco balls, covered with
milk chocolate.

52028

35

6m

2.05

176

-18C

Mini Choco and Mango Delight

Mini Choco & Strawberry
Panacota Mousse

43

69517

Delightful chocolate and mango cream with a
refreshing mango topping.

44

Mini Lemon Tart
Ταρτάκι βουτύρου γεμισμένο με κρέμα λεμονιού και
από πάνω μαρέγκα ψημένη με φλόγα.
52029

35

6m

1,25

176

-18C

Mini Lemon Tart
Butter biscuit tart filled with refreshing lemon cream and
flamed meringue.

Mini Fruits of the Forest
Yogurt Delight

Πλαστικό ποτηράκι με κρέμα γιαουρτιού και κρέμα
φρούτα του δάσους.
52025

35

6m

1,70

176

-18C

Mini Fruits of the Forest
Yogurt Delight

Vanilla sponge cake with delicate yogurt and fruits of
the forest cream, topped with Amarena sauce.
Mini Yogurt and Cherry Tart.

Mini Yogurt and Cherry Tart
Ταρτάκι βρώμης γεμισμένο με κρέμα γιαουρτιού και
επικάλυψη με σάλτσα αμαρένας
52030

35

6m

1,90

176

-18C

Mini Yogurt and Cherry Tart
Oaty tart filled with smooth yogurt cream and
smothered in Amarena cherry sauce.

Chocolate Treats
45

Πτί Γκαντώ Σοκολάτα

Πουράκια Σοκολάτας

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

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

69308

170

10 m

69301

80

12 m

4.20

160

-18C

3.6

160

-18C

Mini Chocolate Gateau

Choco Fingers

Double layers of syrup-soaked chocolate cake
separated chocolate cream layers, covered with dark
chocolate.

Lavishly chocolate-coated buttery biscuit fingers with a
rich hazelnut praline center.

Πτί Γκαντώ Ανάμικτο

Γκοφρετάκι

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

Στρώσεις τραγανής γκοφρέτας, επικάλυψη σε πλούσια
σοκολάτα γάλακτος.
69307

133

6m

69303

80

12 m

4

160

12C

3.6

160

-18C

Black and White Mini Gateau

Wafer Square

Syrupy chocolate cake separated by mouth-watering
vanilla cream and chocolate cream layers covered with
satisfying dark chocolate.

Layer upon layer of delightfully crisp wafer between
silky hazelnut praline, smothered in milk chocolate.

Μωσαϊκό

Καριόκα

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

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

133

10 m

69305

160

10 m

4.8

160

-18C

4

160

-18C

Mosaic Treat

Karioka

A decadent chocolate treat with butter biscuits encased
in pure dark chocolate.

A divine traditional Greek treat consisting of moist
chocolate cake and walnut pieces encased in intense
dark chocolate.

Πτί Γκαντώ Κεράσι

Σοκολατάκι γάλακτος με
Cookies Oreo

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

Γνήσιο cookies Oreo επικαλυμμένο με κουβερτούρα
γάλακτος

69302

80

12 m

54015

170

6m

3.6

160

-18C

3,39

160

12C

Milk Chocolate Cookie and
Cream Biscuit

Mini Cherry Gateau
Double layers of syrup-soaked chocolate cake and
luscious vanilla cream with succulent cherry pieces
covered with dark chocolate.

47

Real Oreo cookie generously smothered in milk
chocolate.

48

Greek Yogurt Cheesecake

Pre-Cut Cakes

Βάση από μπισκότα βουτύρου και κρέμα με ελληνικό
στραγγιστό γιαούρτι. Στο εσωτερικό της κρέμας κομμάτια
από αποξηραμένα σύκα και δαμάσκηνα.
69625

12

6m

0,133

240

-10C

Greek Yogurt Cheesecake
A whole wheat biscuit base topped with yogurt cream
with pieces of dried figs and plums.

Baklava Cheesecake
Φύλλο Βηρυτού εξωτερικά περικλείει τη γέμιση του
μπακλαβά με μέλι και τη κρέμα του cheese cake.
Γαρνίρισμα με ψημένο κανταΐφι και φιστίκι Αίγινας.
69626

12

10 m

0,143

240

-18C

Baklava Cheesecake
A flaky buttery filo base, topped with a perfect honey
and nut baklava filling, with ample velvety smooth
cream cheese, garnished with more baklava filling.

New York Cheesecake
Βάση από μπισκότο βουτύρου, πλούσια κρέμα τυριού .
69621

12

6m

0,110

240

-18C

New York Cheesecake
A rich smooth, creamy filling on a crunchy biscuit base.

New York Cherry Cheesecake
Βάση από μπισκότο βουτύρου, πλούσια κρέμα τυριού
και επικάλυψη με σάλτσα κόκκινων φρούτων.
69619

12

6m

0,150

240

-18C

New York Cherry Cheesecake
A rich smooth, creamy filling on a crunchy biscuit base.
topped with succulent cherries encased in a delicate
sauce.

49

50

New York Cheese
Cake Salty Caramel

Red Velvet Cake

Βάση μπισκότου βουτύρου, πλούσια κρέμα τυριού και
ρίπλες από αλμυρή καραμέλα.

Τρεις στρώσεις από κέικ red velvet και ενδιάμεσα κρεμά
τυριού με βουτυρόκρεμα.

69623

12

6m

69627

120

9m

1,55

240

-18C

0,126

160

-18C

Marbled Salted Caramel
Cheesecake

Red Velvet Tower Cake
Exquisite red velvet cake layered with smooth cream
cheese frosting. Superior!

A rich and smooth, creamy filling with a salted caramel
swirl on a crunchy biscuit base.

New York Cheese
Cake με Βατομουρο

Carrot Cake
Κέικ καρότου σε τρεις στρώσεις , ενδιάμεσα κρέμα
τυριού με βουτυρόκρεμα

Βάση μπισκότου βουτύρου, πλούσια κρέμα τυριού και
ρίπλες από μαρμελάδα με μεγάλη περιεκτικότητα σε
βατόμουρο.
69624

12

6m

79013

14

10 m

1,56

240

-18C

0,157

120

-18C

Marbled Blackberry Cheesecake

Carrot Tower Cake

A rich and smooth, creamy filling with a blackberry swirl
on a crunchy biscuit base.

Incredibly moist and flavorsome carrot cake layered
with smooth creamy frosting.

Tάρτα Cookies Oreo

Chocolovers Choco Cake

Τάρτα από θρυμματισμένο cookies Oreo και δυο
στρώσεις πανακότα και πανακότα σοκολάτας και
ολόκληρα κομμάτια από cookies Oreo
στο εσωτερικό του.
57104

12

10 m

0,150

240

-18C

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.

Cookies & Cream Tart

240

120

-18C

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.
69602

10

10 m

0,120

240

-18C

10 m
-18C

Apple and Cream Pie

Apple Pie
51

0,200

Τάρτα Μήλου με Κρέμα

Τάρτα Μήλου με Φέτες

0,160

10 m

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

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.
10

14

Chocolovers spoon cake

A crunchy tart, made with real Oreo biscuits, topped
with decadent chocolate panna cotta mixed with
biscuits and a creamy vanilla panna cotta layer, drizzled
with dark chocolate.

69611

69609

A delicious biscuit base topped with apple, raisin,
walnut and cinnamon filling, covered in toasted apple
slices and dusted with icing sugar.

52

A buttery biscuit base, topped with vanilla cream,
and ample apple, raisin, walnut and cinnamon filling,
covered in toasted apple slices and dusted with icing
sugar and cinnamon.

Πορτοκαλόπιτα
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

15

10 m

0,170

176

-18C

Orange Pie
Moist puff pastry cake made with orange juice and
refreshing Greek yogurt drenched in a tangy orange
syrup glaze.

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

15

10 m

0,190

176

-18C

Ekmek Kataifi

A golden syrup-soaked shredded pastry base, lavishly
topped with pâtissière cream and garnished with
roughly chopped nuts.

Κανταΐφι σε Ταψί

Syrupy Delicacies

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.
59006

15

10 m

0,2

176

-18C

Kataifi
A traditional and delectable sweet with a 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

0,160

176

-18C

Grevena Walnut Cake
Chocolate-based nutty cake, rich in walnuts and
cinnamon smothered in thick rich syrup.

54

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
59007
59009

16

10 m

0,175
0,240

160

-18C

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

Baklava (175gr & 240gr)

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

70607

64

10 m

2,40

176

-18C

Saragli
A sweet walnut and cinnamon center, rolled in layers of
buttery filo pastry and smothered in syrup.

Ρεβανί
Παραδοσιακό ρεβανί με χυμό πορτοκαλιού,
στραγγιστό γιαούρτι και σιρόπι.
69608

15

6m

0,135

176

-18C

Μπακλαβαδάκι Μπουκίτσα

Orange revani

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

A deliciously moist semolina cake combining the
goodness of Greek yogurt and orange juice in a light
syrup.

Γαλακτομπούρεκο

10

12 m

0,200

240

-18C

45

12 m

3,70

160

-18C

Mini Baklava

Και ποιος δεν ξέρει το Γαλακτομπούρεκο!! ένα
ελληνικότατο…… επιδόρπιο, πλούσιο σε κρέμα με
τραγανό φύλλο και σιρόπι.
59005

70608

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

Traditional Greek
Galaktoboureko

And who doesn't know Galactobureco !! a very Greek
dessert, rich in cream with crunchy leaf and syrup.

Κανταΐφάκι Μπουκίτσα
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

Οικογενειακό Σαραγλάκι

Παρόμοια συνταγή του Μπακλαβά μας, διαφέρει στο
σχήμα μιας είναι δαχτυλάκι όπως λέμε στην γλώσσα
μας, σε μπουφέ, δίπλα από καφέ.
58015

1

10 m

1,6

240

-18C

54

10 m

3,20

176

-18C

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

Family Saragli
A sweet walnut and cinnamon center, rolled in layers of
buttery filo pastry and smothered in syrup.

55

70601

56

Κέικ Βερίκοκο

Premi
u
m
cakes
and
Marvelous Muffιns

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

5

10 m

0,650

90

-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

0,625

90

-18C

Chestnut Cake
Vanilla cake 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

0,600

90

-18C

Orange Cake
Orange scented vanilla cake covered with decadent
dark chocolate and rolled in caramelized nuts.

Κέικ Ρευστής 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

0,830

90

-18C

Ultimate Chocolate Cake

A velvety rich chocolate cake topped with dark
chocolate swirls.

Κέικ Πρωινού

• Bανίλια | 69604
• Βανίλια κακάο |69613
• Βανίλια με κομμάτια σοκολάτας |69622
69613

4

12 m

0,550

90

-18C

Breakfast Cake
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• Vanilla cake | 69604
• Vanilla & choco swirl cake| 69613
• Vanilla choc chip cake | 69622

Soft Choc Chip and
Cranberry Cookie

Black Cherry Muffin
Βανίλιας, με γέμιση από μαυροκέρασο.

soft cookies βανίλιας με κομμάτια σοκολάτας και
cranberries
55306

45

6m

0,55

160

-18C

12

12 m

0,110

160

-18C

Black Cherry Muffin

Soft Choc Chip and
Cranberry Cookie

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

Soft vanilla cookie with dark chocolate chips and
cranberries.

Hazelnut Praline Muffin

Soft Choc Chip Cookie

Πλούσια γεύση βανίλιας, γέμιση με πραλίνα
φουντουκιού, και κομμάτια φουντουκιού.

Soft cookies βρώμης με κομμάτια σοκολάτας υγείας.
55007

45

6 m

0,55

160

-18C

57082

12

12 m

0,110

160

-18C

Hazelnut Praline Muffin
Moist American-style vanilla muffin with a tasty hazelnut
praline chocolate center.

Soft Choc Chip Cookie
Soft oatmeal cookie with dark chocolate chips.

Vanilla and Choc
Chip Muffin

Soft Double Choc
Chip Cookie

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

soft cookies σοκολάτας με κομμάτια από
σοκολάτα υγείας.
55017

45

6 m

57094

12

12 m

0,55

160

-18C

0,110

160

-18C

Soft Double Choc
Chip Cookie

Vanilla and Choc
Chip Muffin

Moist American-style vanilla muffin with dark choc chips.

Soft double choc chip cookie.

Μαφιν Σοκολάτας με Chocochips

Lemon Cream 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

0,110

160

-18C

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

Double Chocolate Muffin

57091

12

12 m

0,110

160

-18C

Lemon Cream Muffin

Moist American-style dark chocolate muffin with milk
chocolate chips.
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57100

Moist American-style vanilla muffin with a creamy lemon
center.
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Banoffee Crumble Ατομική
Τάρτα βουτύρου γεμισμένη με κρέμα μπανάνας,
επικάλυψη με καραμέλα βουτύρου και crumble
βουτύρου.
57074

12

12 m

0,145

160

-18C

Banoffee Crumble Pie
Butter biscuit tart filled with banana cream and
butterscotch sauce, topped with delicious crumble.

Μηλοπιτα Crumble Ατομική
Τάρτα βουτύρου γεμισμένη με κρέμα βανίλιας και
μήλα με καρύδια και κανέλα. Επικάλυψη με crumble
μπισκότου και πασπαλισμένη άχνη.
57073

12

12 m

0,145

160

-18C

Apple Crumble Pie
Butter biscuit tart with a layer of vanilla cream and juicy
apple, walnut, sultana and cinnamon filling, topped
with delicious crumble and dusted with icing sugar.

Τσουρέκι Πλεξούδα
Δεν υπάρχουν λόγια, 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.
57018

5

6m

0,550

40

-18C

Tsoureki
Tasty Greek traditional sweet bread, made with mastic and
mahlab for its characteristic flavour, sprinkled with almond
flakes. Also available with the following fillings:
• Ripples of hazelnut cream.
• Orange pieces, sultanas and Grand Marnier.

Τσουρέκι Γεμιστό
Τσουρέκι με διάφορες γεμίσεις και επικαλύψεις
57052

1

6m

0,550

170

-18C

Chocolate Coated Tsoureki
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Tasty Greek traditional sweet bread, made with
mastic and mahlab for its characteristic flavour.
Available with the following fillings:
• Ripples of chestnut cream and chestnut
pieces with a white chocolate coating.
• Ripples of hazelnut praline with a milk
chocolate coating.

Serious Cereal Bars

Δημητριακών
με Γιαούρτι & Cranberry

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

60

6m

0,045

160

-18C

Νιφάδες βρώμης, λιναρόσπορος, αμύγδαλο, φιστίκι,
ηλιόσπορος, αποξηραμένα κράνμπερυ, κύβοι
πορτοκαλιού, χυμός πορτοκάλι, σταγόνες σοκολάτας,
και γιαούρτι.

Champion Bar

57113

60

6m

0,045

160

-18C

Yogurt and Cranberry Bar

Oats, seeds, nuts, cranberries, orange juice, chocolate
chips, sea buckthorn and goji berries. Champion!

Oats, seeds, nuts, cranberries and yogurt. Refreshing!

Σοκολάτας

Δημητριακών

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

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

60

6m

57115

60

6m

0,045

160

-18C

0,045

160

-18C

Chocolate Bar

Cereal Bar

Oats, seeds, nuts, oranges, cranberries, chocolate drops,
cocoa and caramelized almonds. Chocolatey!

Oats, seeds, nuts, orange juice and cranberries. Super!

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

Μπάρα Ταχίνι Πορτοκάλι
Μπάρες με ταχίνι και πορτοκάλι

57110

60

6m

57124

60

6m

0,045

160

-18C

0,045

160

-18C

Super Energy Bar

Tachini and Orange Bar

Oats, seeds, nuts, cranberries, orange juice, goji berries
and plums. Power!
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Oats, seeds, nuts, tahini and orange bar. Terrific!

64

Brownies Καρύδι

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

15

10 m

0,135

176

-18C

Walnut Brownie
Satisfyingly dense, fudgy brownie packed with walnuts
and topped with walnut pieces and dark chocolate
pieces and sauce.

Σοκολατόπιτα Ταψί

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

15

10 m

0,130

176

-18C

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

Make Great Desserts
Σουφλέ Σοκολάτας

Γκανάζ Έτοιμο για Χρήση

Σού Γεμισμένα με Κρέμα
σου γεμισμένα με κρέμα Patisserie σε κατεψυγμένη
μορφή για να διάφορες χρήσεις.
6m

76026
1,52

160

-18C

Ready to make Profiterole
Light and airy choux pastry filled with pâtissière cream,
Decadent dark chocolate ganache.

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.

+

έτοιμο γκανάζ κουβερτούρας υγείας με πλούσια
σοκολατένια γεύση. Σκοπός του η προετοιμασία
ζεστού προφυτερόλ κατόπιν παραγγελίας.

4,5

69600

12

10 m

0,160

240

-18C

6m

76027
100

-18C

Chocolate Souffle

Ganache

Irresistible rich chocolate soufflé filled with luscious dark
chocolate, which is perfection when served warm!

cover of decadent dark chocolate ganache.
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Βerries Yogurt Mousse
Βάση από λευκό παντεσπάνι, κρέμα γιαούρτι σε
συνδυασμό με κρέμα από άγρια φρούτα του δάσους,
και επικάλυψη αμαρενα
69804

12

6m

0,100

240

-18C

Βerries Yogurt Mousse
A refreshing yogurt and fruits of the forest cream
balanced with vanilla cake and an elegant Amarena
cherry topping.

Semi
f
reddo
Delights

Milky with Oreo
Παντεσπάνι σοκολάτας, κρέμα με πραλίνα φουντουκιού
και κομμάτια από μπισκότο Oreo και επικάλυψη κρέμας
βανίλιας.
69805

12

6m

0,090

160

-18C

Milky with Oreo

Mouth-watering cream, made with real Oreo biscuits,
on a delicious chocolate sponge cake, topped with
white chocolate sauce and biscuit pieces.

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

9

6m

0,105

240

-18C

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

68

Λευκή Πραλίνα
Βάση από γκοφρέτα πραλίνας φουντουκιού, κρέμα με
γεύση πραλίνας και επικάλυψη από σάλτσα μπουένο.
69802

12

6m

0,100

240

-18C

Hazelnut Praline Delight
A chocolate sponge base with ripples of praline wafer,
topped with a rich layer of praline cream and coated
with silky hazelnut chocolate sauce.

Lemon Cream Cake
Βάση από λευκό παντεσπάνι, κρέμα λεμονιού και
κομμάτια μπισκότου βουτύρου.
69801

12

6m

0,075

240

-18C

Lemon Cream Cake
Heavenly vanilla cake with layers of zesty lemon cream
with butter biscuit pieces, topped with a citrus glaze and
white chocolate sprinkles.

Chocolate Mousse
Παντεσπάνι σοκολάτας, κρέμα σοκολάτας και
επικάλυψη από πλούσια σάλτσα σοκολάτας.
69803

12

6m

0,083

240

-18C

Chocolate Mousse Cake
Devilishly delicious dark chocolate mousse on a light
chocolate cake base.
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Greek
Hand
Made
Ice Cream and Sorbets

Premium Ice Cream
Code: 75040
Fruits of the
Forest Yogurt
Kg/tub: 3.6

Premium Ice Cream
Code: 75020
Strawberry Dream
Kg/tub: 3.6

Code: 75019
Hazelnut Praline
Kg/tub: 3.6

Code: 75005
Sex on the Beach
Kg/tub: 3.6

Code: 75021
Stracciatella
Kg/tub: 3.6

Code: 75030
Hazelnut Praline &
Tsoureki
Kg/tub: 3.6

Code: 75035
Hazelnut Praline &
White Chocolate
Delight
Kg/tub: 3.6

Code: 75000
Creamy Vanilla
Kg/tub: 3.6

Code: 75004
Yogurt
Kg/tub: 3.6

Code: 75033
Cookies & Cream
Kg/tub: 3.6

Code: 75008
Caramel
Kg/tub: 3.6

Code: 75011
nirvana
Kg/tub: 3.6

Code: 75018
Malt Choco Ball Delight
Kg/tub: 3.6

Code: 75017
Biscuit
Kg/tub: 3.6

Code: 75047
Butterscotch & Biscuit
Delight
Kg/tub: 3.6

Code: 75013
Bursting with
Banana
Kg/tub: 3.6

Code: 75001
Mocha
Kg/tub: 3.6

Code: 75042
Chocolate & Strawberry
Delight
Kg/tub: 3.6

Code: 75006
Kaimaki
Dondurma
Kg/tub: 3.6

Code: 75027
Profiterole
Kg/tub: 3.6

Premium Ice Cream and Sorbets

Code: 75014
Vanilla Parfait
Kg/tub: 2.5

Code: 75052
Lemon
Kg/tub: 3.2

Code: 75026
Melon
Kg/tub: 3

Code: 75050
Blackberry
Kg/tub: 3.2

Code: 75022
Fig
Kg/tub: 3

Code: 75028
Dark Chocolate
Kg/tub: 3.8

Code: 75037
Bubblegum
Kg/tub: 3

Code: 75015
Chocolate Parfait
Kg/tub: 3

Code: 75051
Mango
Kg/tub: 3.2

75053
Strawberry
Kg/tub: 3.8

Classic Flavors
Code: 77003
Code: 77008
Code: 77005
Code: 77007
Code: 77004

Pistachio
Chocolate
Banana
Vanilla
Strawberry

Kg/tub: 2.5
Kg/tub: 2.5
Kg/tub: 2.5
Kg/tub: 2.5
Kg/tub: 2.5

Catering Solutions
ask for more!

