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ΡΟΦΗΜΑΤΑ
Espresso Single / Double
Καφές, νερό

Ristretto
Καφές, νερό

Lungo
Καφές, νερό

Americano
Καφές, νερό

Freddo Espresso
Καφές, νερό

Iced Americano
Καφές, νερό

◉
◉
◉
◉
◉
◉

Macchiato Single / Double
Καφές, νερό, γάλα
Cappuccino Regular / Large
Καφές, νερό, γάλα
Flat White
Καφές, νερό, γάλα
Latte
Καφές, νερό, γάλα
Mocha Latte
Καφές, νερό, γάλα
Freddo Cappuccino Αφρόγαλα
Καφές, νερό, γάλα
Freddo Cappuccino Κρέμα
Καφές, νερό, προϊόν με βάση τα φυτικά έλαια με ζάχαρη
[Γλυκό βουτυρόγαλα, φυτικό έλαιο (23%)
(φοινικοπυρηνέλαιο, κοκκοφοινικέλαιο, φοινικέλαιο,
κραμβέλαιο), ζάχαρη (12%), πλήρως υδρογονωμένο
φοινικοπυρηνέλαιο (7%), γαλακτωματοποιητές: Ε472b,
E435, E433, άρωμα, σταθεροποιητής: καραγενάνη,

◉

◉

χρώμα: βήτα -καροτίνη]

◉
◉

Iced Latte
Καφές, νερό, γάλα
Iced Latte Mocha
Καφές, νερό, γάλα

◉

Φίλτρου Ημέρας Regular / Large Ζεστός / Παγωμένος
Καφές, νερό
Φίλτρου Αρωματικός Regular / Large Ζεστός / Παγωμένος
Καφές, νερό
Φίλτρου V60 Regular / Large Ζεστός / Παγωμένος
Καφές, νερό

◉

Παρουσία Αλλεργιογόνου Ουσίας

Μπορεί να περιέχει ίχνη λόγω διασταυρούμενης μόλυνσης κατά τον χειρισμό.
Λόγω κοινόχρηστων χώρων προετοιμασίας και εξοπλισμού, δε μπορεί να διασφαλιστεί η απουσία ιχνών από αλλεργιογόνα συστατικά πέραν αυτών που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.

Updated: 14/7/22

1

Αλλεργιογόνα συστατικά

Σέλινο

Δημητριακά
(Γλουτένη)

Καρκινοειδή

Αυγά

Ψάρια

Λούπινο

Γάλα
(Λακτόζη)

Μαλάκια

Σινάπι
(Μουστάρδα)

Καρποί με
κέλυφος

Αραχίδες
(Φιστίκια)

Σπόροι
Σησαμιού

Σόγια

Διοξείδιο
του Θείου

Φίλτρου Αρωματικός V60 Regular / Large Ζεστός / Παγωμένος
Καφές, νερό
Στιγμιαίος Ζεστός / Φραπέ
Καφές, νερό
Κυπριακός Regular / Medium
Καφές, νερό
Ρόφημα Κακάο
Κακάο σε σκόνη, ρυθμιστής οξύτητας: Ανθρακικό κάλιο (E
501i), γάλα

◉

Σοκολάτα Ζεστή
Ζάχαρη, κακάο (26%), άμυλο αραβοσίτου, άρωμα, αλάτι, γάλα

◉

Λευκή Σοκολάτα Ζεστή
Ζάχαρη, γάλα άπαχο σε σκόνη, μαλτοδεξτρίνη,
άμυλο αραβοσίτου, βούτυρο κακάο, πλήρες γάλα σε σκόνη,
σταθεροποιητής: κόμμι γκούαρ, αλάτι, άρωμα, γάλα

◉

Σοκολάτα Αρωματική Φράουλα
Ζάχαρη, κακάο (18 %), άμυλο αραβοσίτου, σιρόπι γλυκόζης,
σταθεροποιητής: κόμμι γκούαρ, αλάτι, άρωμα, γάλα

◉

Σοκολάτα Light
Μαλτιτόλη, φρουκτόζη, κακάο (26%), άμυλο αραβοσίτου,
σταθεροποιητής: κόμμι γκούαρ, αρωματική ύλη, γάλα

◉

Σοκολάτα Γάλακτος με Άρωμα Καραμέλας και Αλάτι
Ζάχαρη, κακάο (27%), άμυλο αραβοσίτου, αρωματική ύλη,
σταθεροποιητής: κόμμι γκούαρ, αλάτι, γάλα

◉

Espressone Praline
Καφές, νερό, πλήρες γάλα, μείγμα σκόνης με γεύση
σοκολάτας [ζάχαρη, κακάο (25%),
σιρόπι γλυκόζης, πλήρως υδρογονωμένα φυτικά λίπη,
πρωτεΐνες γάλακτος, δεξτρόζη, σταθεροποιητής: καραγενάνη,
γαλακτωματοποιητής: εστέρες του γαλακτικού οξέος με μόνο και διγλυκερίδια, άρωμα]

◉

Coffeeccino Ζεστό / Κρύο Classic / Flavored
Ζάχαρη, καφές (5.83%), κακάο (2.92 %), ορός γάλακτος,
πλήρως υδρογονωμένα φυτικά λίπη, πρωτεΐνες γάλακτος,
σιρόπι γλυκόζης, γαλακτωματοποιητές: εστέρες του
γαλακτικού οξέος με μόνο - και διγλυκερίδια, μόνο - και
διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, σταθεροποιητές: κόμμι
γκούαρ, φωσφορικό κάλιο, αρωματική ύλη, χρωστική ουσία:
καροτένια, αντισυσσωματικό:διοξείδιο του πυριτίου, γάλα

◉

Café Mocha
Καφές, ζάχαρη, κακάο (26%), άμυλο αραβοσίτου, άρωμα, αλάτι,
γάλα

◉

Babyccino
Ζάχαρη, κακάο (26%), άμυλο αραβοσίτου, άρωμα, αλάτι, γάλα

◉
◉

Milkshake Cheesecake
Ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, δεξτρόζη, ορός γάλακτος, πλήρως

◉

Παρουσία Αλλεργιογόνου Ουσίας

◉

•

Μπορεί να περιέχει ίχνη λόγω διασταυρούμενης μόλυνσης κατά τον χειρισμό.
Λόγω κοινόχρηστων χώρων προετοιμασίας και εξοπλισμού, δε μπορεί να διασφαλιστεί η απουσία ιχνών από αλλεργιογόνα συστατικά πέραν αυτών που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
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υδρογονωμένα φυτικά λίπη, αποβουτυρωμένο γάλα, γιαούρτι,
πρωτεΐνες γάλακτος, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ,
γαλακτωματοποιητές: εστέρες του γαλακτικού οξέος με μόνο και διγλυκερίδια, μόνο - και διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων,
σταθεροποιητές: κόμμι γκούαρ, φωσφορικό κάλιο, αρωματική
ύλη, χρωστική ουσία: καροτένια, αντισυσσωματωτικό: διοξείδιο
του πυριτίου, αλάτι, γάλα, σπασμένο μαύρο μπισκότο με
γέμιση κρέμας βανίλιας [μπισκότο: αλεύρι σίτου, ζάχαρη, μη
υδρογονωμένα φυτικά λιπαρά, σκόνη κακάο μειωμένων
λιπαρών, σιρόπι γλυκόζης, διογκωτικές ύλες: όξινο ανθρακικό
νάτριο, όξινο ανθρακικό αμμώνιο, σκόνη ορού γάλακτος, αλάτι.
Γέμιση: ζάχαρη, μερικώς υδρογονωμένο φοινικέλαιο, λεκιθίνη
ηλιελαίου, άρωμα]
Milkshake Βανίλια
Ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, ορός γάλακτος,
πλήρως υδρογονωμένα φυτικά λίπη, πρωτεΐνες γάλακτος,
αποβουτυρωμένο γάλα, γαλακτωματοποιητές: εστέρες του
γαλακτικού οξέος με μόνο - και διγλυκερίδια, μόνο - και
διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, σταθεροποιητές: κόμμι
γκούαρ, φωσφορικό κάλιο, αρωματική ύλη, χρωστική ουσία:
καροτένια, αντισυσσωματωτικό: διοξείδιο του πυριτίου, αλάτι,
γάλα

◉

Milkshake Σοκολάτα
Ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, κακάο (6%), πλήρως
υδρογονωμένα φυτικά λιπαρά, ορός γάλακτος, πρωτεΐνες
γάλακτος, πλήρες γάλα, γαλακτωματοποιητές: εστέρες του
γαλακτικού οξέος με μόνο - και διγλυκερίδια, μόνο - και
διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, σταθεροποιητές: κόμμι
γκούαρ, φωσφορικό κάλιο, αρωματική ύλη, χρωστική ουσία:
καροτένια, αντισυσσωματωτικό: διοξείδιο του πυριτίου, αλάτι,
γάλα

◉

Milkshake Φράουλα
Ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, ορός
γάλακτος, πλήρως υδρογονωμένα φυτικά λίπη, πρωτεΐνες
γάλακτος, γαλακτωματοποιητές: εστέρες του γαλακτικού οξέος
με μόνο - και διγλυκερίδια, μόνο - και διγλυκερίδια των
λιπαρών οξέων, σταθεροποιητές: κόμμι γκούαρ, φωσφορικό
κάλιο, αρωματική ύλη, χρωστικές ουσίες: καροτένια,
αζορουμπίνη, αντισυσσωματωτικό: διοξείδιο του πυριτίου,
αλάτι, γάλα. Χρωστική αζορουμπίνη: μπορεί να έχει επιβλαβή
συνέπεια στη δραστηριότητα και προσοχή στα παιδιά.

◉

Milkshake Masticha
Γάλα, ζάχαρη, τροποποιημένο άμυλο, creamer (σιρόπι
γλυκόζης, πλήρως υδρογονομένα φυτικά λίπη
(φοινικέλαιο) πρωτείνες γάλακτος,σταθεροποιητής:
φωσφορικό κάλιο, γαλακτοματοποιητές: μονο – και –
διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, αντισυσσωματωτικό:
διοξείδιο του πυριτίου, χρωστική ουσία: καροτένια),
αλάτι, αρωματικές ύλες, ρόζ πιπέρι

◉

Παρουσία Αλλεργιογόνου Ουσίας

◉

Μπορεί να περιέχει ίχνη λόγω διασταυρούμενης μόλυνσης κατά τον χειρισμό.
Λόγω κοινόχρηστων χώρων προετοιμασίας και εξοπλισμού, δε μπορεί να διασφαλιστεί η απουσία ιχνών από αλλεργιογόνα συστατικά πέραν αυτών που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
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Milkshake Tiramisu
Γάλα, Ζάχαρη,καφές (5.83%), κακάο (2.92 %), ορός
γάλακτος, πλήρως υδρογονωμένα φυτικά λίπη, πρωτεΐνες
γάλακτος, σιρόπι γλυκόζης, γαλακτωματοποιητές: εστέρες του
γαλακτικού οξέος με μόνο - και διγλυκερίδια, μόνο - και
διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, σταθεροποιητές: κόμμι
γκούαρ, φωσφορικό κάλιο, αρωματική ύλη, χρωστική ουσία:
καροτένια, αντισυσσωματικό:διοξείδιο του πυριτίου, ορός
γάλακτος, μαλτοδεξτρίνη, Τυρί σε σκόνη 5,5%
(αποβουτυρωμένο γάλα, οξυγαλακτική καλλιέργεια,
υποκατάστατο πυτιάς), αλάτι, τροποποιημένο άμυλο,
πλήρως υδρογονωμένα φυτικά λίπη (καρυδέλαιο,
φοινικοπυρηνέλαιο), σιρόπι γλυκόζης,
γαλακτοματοποιητής μονό – και διγλυκερίδια των
λιπαρών οξέων, αρωματικές ύλες, σταθεροποιητές:
καρραγενάνη, φωσφορικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας:
κιτρικό οξύ, αντισυσσωματικό ορθοφωσφορικό
ασβέστιο, δεξτρίνη, δεξτρόλη, εκχύλιση κνήκου

◉

Milkshake toffee & caramel.
Ζάχαρη, ορός γάλακτος, βούτυρο, μαλτοδεξτρίνη,
αποβουτυρωμένο γάλα, σιρόπι γλυκόζης, φοινικέλαιο,
σταθεροποιητής: φωσφορικό κάλιο, πρωτεΐνη γάλακτος,
γαλακτωματοποιητής: μονο- και δι- γλυκερίδια λιπαρών
οξέων, αντισυσσωματικός παράγοντας: διοξείδιο του
πυριτίου, χρωστική: β-καροτένιο, ορός γάλακτος,
τροποποιημένο άμυλο, κόμμι γκουάρ, αλάτι, αρωματικές
ύλες,Ζάχαρη,
Sorbetto Φράουλα
Ζάχαρη, δεξτρόζη, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ,
πρωτεΐνες γάλακτος, σιρόπι γλυκόζης, πλήρως
υδρογονωμένα φυτικά λίπη, γαλακτωματοποιητές: εστέρες
του γαλακτικού οξέος με μόνο - και διγλυκερίδια, μόνο -και
διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων,
σταθεροποιητές: κόμμι γκούαρ, φωσφορικό κάλιο,
αρωματική ύλη, χρωστική ουσία: αζορουμπίνη*,
Αντισυσσωματωτικό: διοξείδιο του πυριτίου.
*Χρωστική αζορουμπίνη: Μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια
στη δραστηριότητα και προσοχή στα παιδιά

◉

◉

Herbal Tea So berry
Φρουκτόζη, μαλτοδεξτρίνη, σκόνη χυμού φράουλας,
ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, εκχύλισμα τσαγιού rooibos
(1.00%), εκχύλισμα acerola, εκχύλισμα elderberry
Herbal Tea Lime & Ginger
Φρουκτόζη, μαλτοδεξτρίνη, σκόνη χυμού lime, ρυθμιστής
οξύτητας: κιτρικό οξύ, τζίντζερ, εκχύλισμα λευκού τσαγιού,
εκχύλισμα κνήκου

◉

Παρουσία Αλλεργιογόνου Ουσίας

•

•

•

•

Μπορεί να περιέχει ίχνη λόγω διασταυρούμενης μόλυνσης κατά τον χειρισμό.
Λόγω κοινόχρηστων χώρων προετοιμασίας και εξοπλισμού, δε μπορεί να διασφαλιστεί η απουσία ιχνών από αλλεργιογόνα συστατικά πέραν αυτών που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
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Herbal Tea Hibiscus
Φρουκτόζη, μαλτοδεξτρίνη, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ,
εκχύλισμα πράσινου τσαγιού, εκχύλισμα ιβίσκου
Smoothies Ανανάς
Ανανάς και χυμός μήλου
Smoothies Φράουλα
Φράουλες και χυμός μήλου
Smoothies Exotic Mix
Ανανάς, παπάγια, πράσινο πεπόνι, πορτοκάλι πεπόνι, μάνγκο,
μήλο και χυμός μήλου
Smoothies Forest Fruits
Κόκκινα φραγκοστάφυλα, φράουλες, μαύρα φραγκοστάφυλα,
βατόμουρα, σμέουρα και χυμός μήλου
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•

•

◉

•

Διοξείδιο
του Θείου

•
•
•
•

Πράσινο Τσάι
Πράσινο Τσάι, νερό
Μαύρο Τσάι English Breakfast
Μαύρο Τσάι, νερό
Μαύρο Τσάι Earl Grey
Μαύρο Τσάι, αρωματική ύλη (περγαμόντο), νερό
Βότανο Ginger Blend
Πιπερόριζα (30%), λεμονόχορτο, φλούδα
πορτοκαλιού (13%), γλυκύρριζα*, κανέλα,
λεμονομυρτιά, φύλλα βατόμουρου, άνθη
τριανταφυλλιάς, πιπέρι, νερό.
*Περιέχει γλυκύρριζα – αποφεύγεται η υπερβολική κατανάλωση σε
περίπτωση υπέρτασης.

Βότανο Cinammon Spicy
Κανέλα (41%), ψητή ρίζα πικραλλίδας, κάρδαμο,
γαρύφαλλο, μαύρο πιπέρι, νερό
Φυσικός Χυμός Πορτοκάλι / Μήλο / Καρότο
Χυμός πορτοκαλιού, μήλου, καρότου
Cheese Tea Lime & Ginger
Ζάχαρη, ορός γάλακτος, μαλτοδεξτρίνη, Τυρί σε σκόνη
5,5% (αποβουτυρωμένο γάλα, οξυγαλακτική
καλλιέργεια, υποκατάστατο πυτιάς), αλάτι,
τροποποιημένο άμυλο, πλήρως υδρογονωμένα φυτικά
λίπη (καρυδέλαιο, φοινικοπυρηνέλαιο), σιρόπι γλυκόζης,
γαλακτοματοποιητής μονό – και διγλυκερίδια των
λιπαρών οξέων, αρωματικές ύλες, σταθεροποιητές:
καρραγενάνη, φωσφορικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας:
κιτρικό οξύ, αντισυσσωματικό ορθοφωσφορικό
ασβέστιο, δεξτρίνη, δεξτρόλη, εκχύλιση κνήκου.
Φρουκτόζη, μαλτοδεξτρίνη, σκόνη χυμού lime, ρυθμιστής
οξύτητας: κιτρικό οξύ, τζίντζερ, εκχύλισμα λευκού τσαγιού,
εκχύλισμα κνήκου

◉

Παρουσία Αλλεργιογόνου Ουσίας
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Cheese Tea So berry
Ζάχαρη, ορός γάλακτος, μαλτοδεξτρίνη, Τυρί σε σκόνη
5,5% (αποβουτυρωμένο γάλα, οξυγαλακτική καλλιέργεια, υποκατάστατο
πυτιάς), αλάτι, τροποποιημένο άμυλο, πλήρως
υδρογονωμένα φυτικά λίπη (καρυδέλαιο, φοινικοπυρηνέλαιο),
σιρόπι γλυκόζης, γαλακτοματοποιητής μονό – και
διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, αρωματικές ύλες,
σταθεροποιητές: καρραγενάνη, φωσφορικό κάλιο,
ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, αντισυσσωματικό
ορθοφωσφορικό ασβέστιο, δεξτρίνη, δεξτρόλη, εκχύλιση
κνήκου. Φρουκτόζη, μαλτοδεξτρίνη, σκόνη χυμού φράουλας,
ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, εκχύλισμα τσαγιού rooibos
(1.00%), εκχύλισμα acerola, εκχύλισμα elderberry

◉

•

Cheese Tea Hibiscus
Ζάχαρη, ορός γάλακτος, μαλτοδεξτρίνη, Τυρί σε σκόνη
5,5% (αποβουτυρωμένο γάλα, οξυγαλακτική καλλιέργεια, υποκατάστατο
πυτιάς), αλάτι, τροποποιημένο άμυλο, πλήρως
υδρογονωμένα φυτικά λίπη (καρυδέλαιο, φοινικοπυρηνέλαιο),
σιρόπι γλυκόζης, γαλακτοματοποιητής μονό – και
διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, αρωματικές ύλες,
σταθεροποιητές: καρραγενάνη, φωσφορικό κάλιο,
ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, αντισυσσωματικό
ορθοφωσφορικό ασβέστιο, δεξτρίνη, δεξτρόλη, εκχύλιση
κνήκου. Φρουκτόζη, μαλτοδεξτρίνη, ρυθμιστής οξύτητας:
κιτρικό οξύ, εκχύλισμα πράσινου τσαγιού, εκχύλισμα ιβίσκου

◉

•

Διοξείδιο
του Θείου

Ρόφημα πρωτεΐνης με γεύση σοκολάτα
Συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος (γάλα ),
απομονωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος (γάλα), κακάο,
άρωμα (σοκολάτας), παράγοντας πηκτωματοποίησης
(κόμμι ξανθάνης), αντιπηκτικός παράγοντας (διοξείδιο του
πυριτίου), σύμπλεγμα πολλαπλών ενζύμων Zymate ®,
γλυκαντικά (σουκραλόζη, Ακελσουφάμη Κ ,γλυκοζίτες
στεβιόλης.

•

•

•

•

•

◉

•

•

•

•

•

•

•

•

◉

•

•

•

Ρόφημα πρωτεΐνης με γεύση cookies
Συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος (γάλα ),
απομονωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος (γάλα),
παράγοντας πηκτωματοποίησης (κόμμι ξανθάνης),
αντιπηκτικός παράγοντας (διοξείδιο του πυριτίου), άρωμα
(cookies & crème, κέικ ), χρωστικές (εναμμώνιο
καραμελόχρωμα, β καροτένιο ) ,σύμπλεγμα πολλαπλών
ενζύμων Zymate ®, γλυκαντικά (σουκραλόζη, Ακελσουφάμη
Κ ,γλυκοζίτες στεβιόλης.).

Γάλα Baristas Milk
3,5% Λιπαρά
Χαραλαμπίδης – Κρίστης Φρέσκο Γάλα
1,5% Λιπαρά (Ημιάπαχο)

◉

Παρουσία Αλλεργιογόνου Ουσίας

◉
◉

Μπορεί να περιέχει ίχνη λόγω διασταυρούμενης μόλυνσης κατά τον χειρισμό.
Λόγω κοινόχρηστων χώρων προετοιμασίας και εξοπλισμού, δε μπορεί να διασφαλιστεί η απουσία ιχνών από αλλεργιογόνα συστατικά πέραν αυτών που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
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◉

Χαραλαμπίδης – Κρίστης Φρέσκο Γάλα
0% Λιπαρά (Άπαχο)
Debic Vegetop με ζάχαρη
Γλυκό βουτυρόγαλα, φυτικό έλαιο (23%) (φοινικοπυρηνέλαιο,
κοκκοφοινικέλαιο, φοινικέλαιο, κραμβέλαιο), ζάχαρη (12%), πλήρως
υδρογονωμένο φοινικοπυρηνέλαιο (7%), γαλακτωματοποιητές:
Ε472b, E435, E433, άρωμα, σταθεροποιητής: καραγενάνη,
χρώστικη: βήτα - καροτίνη

◉

Alpro Σόγιας για επαγγελματίες
Νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας (8.7%), εκχύλισμα μήλου,
ρυθμιστές οξύτητας (όξινο φωσφορικό κάλιο, διδόξινο φωσφορικό
κάλιο), ανθρακικό ασβέστιο, μαλτοδεξτρίνη, θαλασσινό αλάτι,
σταθεροποιητής (κόμμι τζελάν), βιταμίνες [ριβοφλαβίνη (Β2), Β12, D2]

◉

Alpro Καρύδας για επαγγελματίες
Νερό, γάλα καρύδας (3,5%) (κρέμα καρύδας, νερό), αποφλοιωμένοι
καρποί σόγιας (2,9%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας
(φωσφορικά άλατα του καλίου), ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι,
άρωμα, σταθεροποιητήτης (κόμμι τζελάν). Μη γαλακτοκομικό προϊόν. Δεν
περιέχει γλουτένη. Εκ φύσεως χωρίς λακτόζη.

•

◉

Alpro Αμυγδάλου για επαγγελματίες
Νερό, αμύγδαλα (2,5%), ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας
(φωσφορικό νάτριο, φωσφορικό κάλιο), ασβέστιο (ανθρακικό ασβέστιο),
σταθεροποιητές (κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γουάρ), φυσικά
αρώματα, θαλασσινό αλάτι.

◉
ΤΡΟΦΙΜΑ

Λευκή Σοκολάτα Αμύγδαλο Φουντούκι και Σταφίδες
Σοκολάτα Λευκή 70%(Ζάχαρη, Βούτυρο κακάο, Πλήρες γάλα
σκόνη, Φυτικό λιπαρό επιπλέον του βουτύρου κακάο έως 5%:
φοινικέλαιο, βούτυρο καριτέ , γαλακτωματοποιητής: Λεκιθίνη
Σόγιας, αρωματική ύλη: βανιλλίνη),Αμύγδαλα 8%, Φουντούκια
8%, Σταφίδα 14%(σταφίδα σουλτανίνα, φυτικό έλαιο: ηλιέλαιο,
Διοξείδιο του θείου)

•

•

◉

◉

•

•

◉

◉

◉

•

◉

◉

•

•

◉

•

•

•

•

◉

•

•

◉

•

Σοκολάτα Γάλακτος Cranberry Μπισκότο
Σοκολάτα Γάλακτος 68%(Ζάχαρη, Βούτυρο κακάο, Πλήρες γάλα
σκόνη, κακαόμαζα, φυτικό λιπαρό επιπλέον του βουτύρου
κακάο έως 5%, γαλακτωματοποιητής: Λεκιθίνη Σόγιας, Άρωμα.),
Κράνμπερι 17%(Κράνμπερι, ζάχαρη, ηλιέλαιο), Μπισκότο
15%(Αλεύρι Σίτου, Ζάχαρη, Φυτικά λιπαρά: Μη υδρογονωμένο
καρυδέλαιο, γαλακτωματοποιητής: Λεκιθίνη Σόγιας, Πλήρες
γάλα σκόνη, Φυσική χρωστική: Καραμελόχρωμα, Αλάτι,
Διογκωτικές ύλες(Διτ. Σόδα-Διτ.Αμμωνία), αρωματική ύλη,
Φυσικό αντιοξειδωτικό: Δενδρολίβανο).Στερεά κακάο 34%
τουλάχιστον

Μαύρη Σοκολάτα Φουντούκι
Σοκολάτα Υγείας 74%(Ζάχαρη, κακαόμαζα, Βούτυρο κακάο,
γαλακτωματοποιητής: Λεκιθίνη Σόγιας, Βανιλλίνη) Φουντούκια
26%. Στερεά κακάο 53% τουλάχιστον

◉

Παρουσία Αλλεργιογόνου Ουσίας

Μπορεί να περιέχει ίχνη λόγω διασταυρούμενης μόλυνσης κατά τον χειρισμό.
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Μπάρα Δημητριακών με Cranberries και Στρώση
Μπισκότου Πραλίνας 50 γρ.
Δημητριακά (9.6%) (βρώμη, σιτάρι, σησάμι αποφλοιωμένο,
ηλιόσπορος. quinoa. Chia seeds), αμύγδαλο, ζάχαρη,
σιρόπι γλυκόζης-φρουκτόζης, cranberries, Μπισκότο
150%): {αλεύρι σίτου, μαργαρίνη [81% φυτικά λίπη) [φυτικά
λίπη (φοινικέλαιο, ηλιέλαιο, κραμβέλαιο, έλαιο καρύδας),
γαλακτωματοποιητής: μόνο- και διγλυκερίδια λιπαρών
οξέων, αλάτι, συντηρητικά: σορβικό οξύ, σορβικό κάλιο,
ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, αντιοξειδωτικό: άλφατοκοφεράλη. αρωματικές ύλες, χρωστική ουσία: μείγμα
καροτένιων, baking powder, (διογκωτικοί παράγοντες:
διφωσφορικό δινάτριο, ανθρακικό νάτριο, άμυλο
αραβοσίτου, άμυλο σίτου]}, αυγά, γάλα, μαρμελάδα φρούτα
του δάσους |ό%): (φρούτα του δάσους, σιρόπι γλυκόζηςφρουκτόζης, ζάχαρη, πηκτικό μέσο; πηκτίνη, μέσο οξίνισης:
κιτρικό οξύ. αρωματικές ύλες, χρωστικά: εκχύλισμα
παντζαριού), μαρμελάδα ρόδι (6%): (ροδί, ζάχαρη, σιρόπι
γλυκόζης-φρουκτόζης, μέσο οξίνισης: κιτρικό οξύ, πηκτικό
μέσο: πηκτίνη, συντηρητικό: σορβικό κάλιο, αρωματικές
ύλες), γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, Βανιλλίνη,
ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικά οξύ, αλάτι

◉

◉

◉

•

◉

•

◉

◉

◉

•

•

•

◉

•

◉

•

◉

◉

◉

•

◉

•

◉

◉

Μπάρα Δημητριακών με Μέλι (Χωρίς Προσθήκη
Ζάχαρης) 50γρ.
Δημητριακά (30,5%) (Βρώμη, σιτάρι, σouσάμι
αποφλοιωμένο, ηλιόσπορος, αμύγδαλο, quinoa chia
seeds) γλυκαντικό: μαλτιτόλη, crunberries, μέλι (10%),
σταφιδίνη, φυτικά έλαια (ηλιέλαιο), goji berries

Μπάρα Δημητριακών με Μαρμελάδα Φρούτα
του Δάσους και Ρόδι 50γρ.
Δημητριακά 9.6% (βρώμη, σιτάρι, σησάμι
αποφλοιωμένο, ηλιόσπορος, quinoa, chia seeds),
αμύγδαλο, ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης–φρουκτόζης,
cranberries, Μπισκότο 50% {αλεύρι σίτου, μαργαρίνη
[φυτικά λίπη (φοινικέλαιο, ηλιέλαιο, κραμβέλαιο, έλαιο
καρύδας), γαλακτωματοποιητής: μόνο- και διγλυκερίδια
λιπαρών οξέων, αλάτι, συντηρητικά: σορβικό οξύ,
σορβικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ,
αντιοξειδωτικό: άλφα-τοκοφερόλη, αρωματικές ύλες,
χρωστική ουσία: μείγμα καροτένιων], baking powder
(διογκωτικοί παράγοντες: διφωσφορικό δινάτριο,
ανθρακικό νάτριο, άμυλο αραβοσίτου, άμυλο σίτου)},
αυγά, γάλα, μαρμελάδα φρούτα του δάσους 6%:
(φρούτα του δάσους, σιρόπι γλυκόζης-φρουκτόζης,
ζάχαρη, πηκτικό μέσο: πηκτίνη, μέσο οξίνισης: κιτρικό
οξύ, αρωματικές ύλες, χρωστική: εκχύλισμα
παντζαριού), μαρμελάδα ρόδι 6%: (ρόδι, ζάχαρη,
σιρόπι γλυκόζης-φρουκτόζης, μέσο οξίνισης: κιτρικό

◉

Παρουσία Αλλεργιογόνου Ουσίας
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οξύ, πηκτικό μέσο: πηκτίνη, συντηρητικό: σορβικό
κάλιο, αρωματικές ύλες), γαλακτωματοποιητής:
λεκιθίνη σόγιας, βανιλλίνη, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό
οξύ, αλάτι.

Κουλούρι Ολικής με Τυρί Κρέμα (φλογέρα) 180g
Σφολιάτα 70% [σιτάλευρο, μαργαρίνη (υδρογονωμένα
φυτικά λίπη και έλαια, νερό, αλάτι, γαλακτωματοποιητής:
μονο - και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, λεκιθίνη
σόγιας, μέσο οξίνισης: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:
σορβικό κάλιο, χρωστική ουσία: β-καροτένιο,
αρωματική ύλη), νερό, αλάτι, ζάχαρη]. Γέμιση 30%:
[τυρί κρέμα 20%, σάλτσα μπεσαμέλ (πρωτεΐνες
γάλακτος, τροποποιημένο άμυλο, φυτικό λίπος,
αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη, πυκνωτικό μέσο:
αλγινικό νάτριο, ενισχυτικό γεύσης: όξινο γλουταμινικό νάτριο,
σταθεροποιητής:
κόμμι ξανθάνης, αρωματικές ύλες), αλάτι, πιπέρι], σησάμι.

◉

•

◉

•

◉

◉

•

◉

•

◉

◉

•

•

•

◉

•

•

◉

◉

•

•

•

•

•

◉

◉

◉

•

◉

•

◉

Κουλούρι Ολικής με Τυρί Κρέμα και Γαλοπούλα
Ζύμη 70%: αλεύρι σίτου, αλεύρι σίτου ολικής, μαργαρίνη [φυτικά έλαια
μερικώς υδρογονωμένα (βαμβακέλαιο και ηλιέλαιο) και φυτικά λίπη
μερικώς υδρογονωμένα (φοινικέλαιο, φοινικοπυρηνέλαιο), νερό,
γαλακτωματοποιητές: (μονο - και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων), αλάτι,
συντηρητικό: σορβικό κάλιο, μέσο οξίνισης: κιτρικό οξύ, αρωματική ύλη,
χρωστική ουσία: β-καροτένιο], νερό, αλάτι, ζάχαρη. Γέμιση 30%: [βραστή
γαλοπούλα, τυρί κρέμα 20%, μπεσαμέλ (πρωτεΐνες γάλακτος,
τροποποιημένο άμυλο, φυτικά λιπαρά, γάλα άπαχο σκόνη,πυκνωτικό
μέσο: αλγινικό νάτριο, ενισχυτικό γεύσης:γλουταμινικό
μονονάτριο,σταθεροποιητής: ξανθάνη,αρτυματικές ύλες), αλάτι,πιπέρι],
σπόροι σησαμιού

Φλογέρα με πραλίνα
Ζύμη 65%: Αλεύρι σίτου, φυτική μαργαρίνη [μη υδρογονωμένα φυτικά
λίπη (βαμβακέλαιο, ηλιέλαιο, αραβοσιτέλαιο), νερό. μη υδρογονωμένα
φυτικά λίπη (φοινικέλαιο, φοινικοπυρηνέλαιο), νερό, γαλακτωματοποιητές
(μονογλυκερίδια του λιπαρά οξέα), αλάτι, ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό
οξύ), χρωστικές ουσίες (β-καροτένιο), αρωματικές ύλες], νερό, αλάτι,
ζάχαρη. Επίπαση ζύμης 6%: Φουντούκι. Γέμιση 29%: Πραλίνα [ζάχαρη,
φυτικά λίπη (φοινικέλαιο), φυτικά έλαια (βαμβακέλαιο, κραμβέλαιο,
ηλιέλαιο), μερικώς υδρογονωμένα φυτικά λίπη (φοινικέλαιο,
φοινικοπυρηνέλαιο, καρυδέλαιο) και μερικώς υδρογονωμένα φυτικά έλαια
(σογιέλαιο), φουντούκια 7%, σταθεροποιητής (τροποποιημένο άμυλο
πατάτας), αποβουτυρωμένο κακάο σε σκόνη 9%, γαλακτωματοποιητής
(λεκιθίνη σόγιας), αρωματικές ύλες.

Κουλούρι στρογγυλό Θεσαλλονίκης

Αλεύρι σίτου, νερό, ζάχαρη, μαγιά, αλάτι, σουσάμι, βελτιωτικό αλεύρου
(ασκορβικό οξύ, κιτρικό οξύ),
γαλακτωματοποιητές (εστέρες του μόνο- και δι-ακέτυλο-τρυγικού
οξέος με μόνο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων,
καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων,
στεαροϋλο-2- γαλακτυλικό νάτριο), ένζυμα αρτοποιίας, α-αμυλάση,
δεξτρόζη, αλεύρι σόγιας, αντισυσσωματικό (ανθρακικά άλατα του
ασβεστίου)

Χειροποίητη pizza special

Ζύμη 55%: Αλεύρι σίτου, νερό, μαγιά, ζάχαρη, ηλιέλαιο, δεξτρόζη,
γλουτένη σίτου, γαλακτωματοποιητές (εστέρες του μονο-και
διακετυλο-τρυγικού οξέος με μονο-και διγλυκερίδια λιπαρών
οξέων, μονο-και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, στεάτοϋλο-2γαλακτυλικό νάτριο, κόμμι γκουάρ), βύνη, διογκωτικός
παράγοντας (διττανθρακικό νάτριο), αντιοξειδωτικό (ασκορβικό οξύ),
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ένζυμα αρτοποιίας (μαλτογενετική αμυλάση, λιπάση, βακτηριακή
ξυλανάση, τρανσγλουταμινάση). Επίπαση 45%: Ημίσκληρο τυρί γκούντα
42% (αγελαδινό γάλα, καλλιέργειες εκκίνησης, χορτοφαγική πυτιά),
ωμοπλάτη 22% [κρέας χοιρινό 60% με κρέας από ΕΕ. και εκτός ΕΕ.,
νερό, άμυλο σίτου (περιέχει γλουτένη), πρωτεΐνη σόγιας, δεξτρόζη,
αλάτι, μπαχαρικά, συντηρητικό (νιτρώδες νάτριο),
γαλακτωματοποιητής (δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο και
τριφωσφορικό νάτριο), αντιοξειδωτικό (ερυθορβικό νάτριο), μέσο
όξυνσης (γαλακτικό νάτριο), πηκτικό μέσο (καραγεννάνη),
ενισχυτικό γεύσης (όξινο γλουταμινικό νάτριο), άρτυμα καπνιστού
τρόφιμου], τοματοπολτός 18% (τοματοπολτός, ρίγανη, μαύρο πιπέρι),
μπέικον καπνιστό 16% [χοιρινή πανσέτα 90% με κρέας ΕΕ., νερό,
άμυλο, αλάτι, σάκχαρα, καρυκεύματα, συντηρητικό(νιτρώδες
νάτριο), γαλακτωμα-τοποιητής (πολυφωσφορικά άλατα),
αντιοξειδωτικό (ερυθορβικό νάτριο), ενισχυτικό γεύσης (γλουταμινικό
νάτριο)] πιπεριά 7%, αλάτι, ζάχαρη.

Φετόπιτα με Μέλι και Σουσάμι
Ζύμη 58%: Αλεύρι σίτου, φυτική μαργαρίνη [μη υδρογονωμένα
φυτικά έλαια (βαμβακέλαιο, ηλιέλαιο, αραβοσιτέλαιο) και μη
υδρογονωμένα φυτικά λίπη (φοινικέλαιο, φοικινοπυρηνέλαιο),
νερό, γαλακτωματοποιητές (μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων),
αλάτι, ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), χρωστικές ουσίες (βκαροτένιο), αρωματική ύλη], νερό, βούτυρο γάλακτος, αλάτι,
ζάχαρη. Επίπαση ζύμης 13%: Σουσάμι, σιρόπι μελιού (ζάχαρη,
νερό, μέλι, κόλλα αρτοποιίας, άρωμα μελιού).
Γέμιση 29%: Τυρί φέτα 33%, νερό, τυρί τυρογάλακτος (μυζήθρα) 26%,
σιμιγδάλι σίτου, τροποποιημένο άμυλο, ασπράδι αυγού σε σκόνη,
σιμιγδάλι καλαμποκιού, αλάτι, πιπέρι μαύρο.

◉

◉

◉

•

•

•

◉

•

◉

•

•

•

•

•

◉

•

◉

◉

◉

•

•

•

Κουλούρι με Τομάτα και Ελιά
Ζύμη 59%: αλεύρι σίτου, νερό, φυτική μαργαρίνη [μη
υδρογονομένα
φυτικά
έλαια
(ηλιέλαιο,
βαμβακέλαιο,
αραβοσιτέλαιο) και μη υδρογονομένα φυτικά λίπη (φοινικέλαιο,
φοινικοπυρηνέλαιο), νερό, γαλακτωματοποιητής: (μονο- και
διγλυκερίδια λιπαρών οξέων), αλάτι, ρυθμιστής οξύτητας
(κιτρικό οξύ), χρωστική ουσία: (β-καροτένιο), αρωματική ύλη],
νερό, αλάτι, ζάχαρη. Επίπαση ζύμης 5%: σουσάμι.
Γέμιση ντομάτας 27%: ντομάτα 82,5%, πατάτα αφυδατομένη σε
σκόνη [πατάτα, γαλακτοματοποιητής: (μονο- και διγλυκερίδια
λιπαρών οξέων), σταθεροποιητής (δι- και πολυφωσφορικά
άλατα), αντιοξειδωτικό (κιτρικό οξύ, εστέρες λιπαρών οξέων με
ασκορβικό οξύ), μπαχαρικά], τροποποιημένο άμυλο, ζάχαρη,
τοματοπολτός, αλάτι, ρίγανη, πιπέρι μαύρο.
Γέμιση ελιάς 9%: πάστα ελιάς Καλαμών

Χωριάτικη Στριφτή Πίτα με Σπανάκι και Φέτα
Ζύμη 64%: Αλεύρι σίτου, νερό, μείγμα φυτικών λιπών και ελαίων
[μη υδρογονωμένα φυτικά λίπη (φοινικέλαιο) και μη
υδρογονωμένα φυτικά έλαια (ηλιέλαιο, βαμβακέλαιο)], αλάτι,
άμυλο αραβοσίτου, δεξτρόζη.
Γέμιση 36%: Σπανάκι 42%, κρεμμύδι, τυρί τυρογάλακτος
(μυζήθρα) 8,5%, τυρί φέτα 8,5%, μείγμα φυτικών ελαίων
(αραβοσιτέλαιο, πυρηνέλαιο και παρθένο ελαιόλαδο, ηλιέλαιο),
τριμμένη φρυγανιά {αλεύρι σίτου, νερό, αλεύρι σίτου ολικής
άλεσης, προζύμι (νερό, αλεύρι σίτου, αλεύρι σίκαλης), μαγιά,
σιρόπι γλυκόζης- φρουκτόζης, μαργαρίνη [φυτικά έλαια και λίπη
μερικώς υδρογονωμένα (βαμβακέλαιο, ηλιέλαιο, φοινικέλαιο),
γαλακτωματοποιητής (μονο και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων),
συντηρητικό (σορβικό κάλιο), μέσο οξίνισης (κιτρικό οξύ),
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αρωματικές ύλες, χρωστική (β-καροτένιο)], αλάτι, ξύδι, μείγμα
προσθέτων αλεύρων [άμυλο, γαλακτωματοποιητές (εστέρες του
διακετυλοτρυγικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια, νατριούχος
στεατικός εστέρας του γαλακτικού οξέος, μονο- και δι-γλυκερίδια
λιπαρών οξέων, σογιάλευρο, βελτιωτικό αλεύρου (ασκορβικό
οξύ)], βυνάλευρο κριθαριού, ορός γάλακτος, πρωτεΐνες γάλακτος,
συντηρητικά (προπιονικό ασβέστιο, σορβικό οξύ)}, αυγό
παστεριωμένο, αλάτι, άνηθος, σκόρδο σκόνη.

Χωριάτικη Στριφτή Πίτα με Σπανάκι
Ζύμη 64%: Αλεύρι σίτου, νερό, μείγμα φυτικών λιπών και ελαίων
[μη υδρογονωμένα φυτικά λίπη (φοινικέλαιο) και μη
υδρογονωμένα φυτικά έλαια (ηλιέλαιο, βαμβακέλαιο)], αλάτι,
άμυλο αραβοσίτου, δεξτρόζη.
Γέμιση 36%: Σπανάκι 51%, κρεμμύδι, μίγμα φυτικών ελαίων
(αραβοσιτέλαιο, πυρηνέλαιο και παρθένο ελαιόλαδο, ηλιέλαιο),
φρυγανιά σίτου [αλεύρι σίτου, νερό, αλεύρι σίτου ολικής άλεσης, αλεύρι
σίκαλης, μαγιά, αλάτι, βυνάλευρο κριθαριού, ζάχαρη,
γαλακτωματοποιητής (εστέρες του διακετυλοτρυγικού οξέος με μονοκαι διγλυκερίδια], πράσο κύβοι, τροποποιημένο άμυλο, άνηθος,
αλάτι, σκόρδο σκόνη.

Χειροποίητη Πίτα με Λουκάνικο
Ζύμη 56%: Αλεύρι σίτου, φυτική μαργαρίνη [μη υδρογονωμένα
φυτικά έλαια (ηλιέλαιο, βαμβακέλαιο, αραβοσιτέλαιο) και μη
υδρογονωμένα φυτικά λίπη (φοινικέλαιο, φοινικοπυρηνέλαιο),
νερό, γαλακτωματοποιητής (μονο- και δι- γλυκερίδια λιπαρών
οξέων), αλάτι, ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), χρωστική
ουσία (β-καροτένιο), αρωματική ύλη], νερό, βούτυρο αγελάδος,
μαγιά, αλάτι, ζάχαρη.
Γέμιση 44%: Λουκάνικο 24% [κρέας χοιρινό (72%), νερό, άμυλο,
αλάτι, ορός γάλακτος σε σκόνη, πρωτεΐνη σόγιας, μπαχαρικά,
δεξτρόζη, σταθεροποιητής (φωσφορικό νάτριο), αντιοξειδωτικό
(ερυθορβικό νάτριο), ενισχυτικό γεύσης (γλουταμινικό νάτριο),
χρωστική (καρμίνιο), πρωτεΐνες κρέατος, συντηρητικό (νιτρώδες
νάτριο)], γέμιση τυριών {νερό, ημίσκληρο τυρί Gouda 16,5%,
σκόνη μπεσαμέλ [τροποποιημένο άμυλο πατάτας, ορός γάλακτος
σε σκόνη, γάλα άπαχο σε σκόνη, άμυλο αραβοσίτου, αλάτι,
σταθεροποιητές (καρβοξυμεθυλική κυτταρίνη, κόμμι ξανθάνης),
φυτικές ίνες (σίτου και ακακίας), αντισυσσωματικό μέσο
(ανθρακικό ασβέστιο), αρωματικές ύλες], σκληρό τυρί 5,5%,
τροποποιημένο άμυλο, μείγμα σταθεροποίησης [τροποποιημένο
άμυλο, φυτικές ίνες (σίτου και ακακίας), σταθεροποιητές
(μεθυλοκυτταρίνη, πηκτίνη, κόμμι ξανθάνης), ρυθμιστής οξύτητας
(φωσφορικό ασβέστιο)], αλάτι, πιπέρι μαύρο}, σάλτσα 12%
{κέτσαπ [νερό, τοματοπολτός 23%, σιρόπι γλυκόζης, ξύδι,
τροποποιημένο άμυλο αραβοσίτου, αλάτι, σταθεροποιητής (κόμμι
γκουάρ), καρυκεύματα, ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ),
συντηρητικό (σορβικό κάλιο), γλυκαντική ύλη (ζαχαρίνη)],
μουστάρδα [νερό, σιναπόσπορος, άμυλο αραβοσίτου, σιρόπι
γλυκόζης-φρουκτόζης, συντηρητικό (σορβικό κάλιο), ρυθμιστής
οξύτητας (οξικό οξύ), σταθεροποιητής (κόμμι ξανθάνης),
αρωματικές ύλες, χρωστική( κουρκουμίνη), γλυκαντική ύλη
(ζαχαρίνη)]}

Χειροποίητη Πίτα με Γραβιέρα Κρήτης
Ζύμη 70%: Αλεύρι σίτου, φυτική μαργαρίνη [μη υδρογονωμένα
φυτικά έλαια (βαμβακέλαιο, ηλιέλαιο, αραβοσιτέλαιο) και μη
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υδρογονωμένα φυτικά λίπη (φοινικέλαιο, φοινικοπυρηνέλαιο),
νερό, γαλακτωματοποιητής (μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών
οξέων), αλάτι, ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), χρωστική
ουσία (β-καροτένιο), αρωματική ύλη], νερό, βούτυρο γάλακτος,
αλάτι, ζάχαρη. Επίπαση ζύμης 2%: Σπασμένο καλαμπόκι.
Γέμιση 28%: Νερό, ημίσκληρο τυρί (gouda) 21%, γραβιέρα
Κρήτης 13%, μπεσαμέλ σκόνη [τροποποιημένο άμυλο πατάτας,
ορός γάλακτος, γάλα άπαχο, άμυλο αραβοσίτου, αλάτι,
σταθεροποιητές (καρβοξυ-μεθυλική κυτταρίνη, κόμμι ξανθάνης),
φυτικές ίνες (σίτου και ακακίας), αντισυσσωματικό μέσο
(ανθρακικό ασβέστιο), αρωματικές ύλες, χρωστική (καροτένιο,
ριβοφλαβίνη)], σκληρό τυρί 6%, γάλα σε σκόνη, ασπράδι αυγού
παστεριωμένο, μείγμα φυτικών ελαίων (αραβοσιτέλαιο,
πυρηνέλαιο και παρθένο ελαιόλαδο, ηλιέλαιο), αλάτι.

Χειροποίητη Πίτα με Γραβιέρα Κρήτης & Λούντζα
Ζύμη 70%: Αλεύρι σίτου, φυτική μαργαρίνη [μη υδρογονωμένα
φυτικά έλαια (βαμβακέλαιο, ηλιέλαιο, αραβοσιτέλαιο) και μη
υδρογονωμένα φυτικά λίπη (φοινικέλαιο, φοινικοπυρηνέλαιο),
νερό, γαλακτωματοποιητής (μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών
οξέων), αλάτι, ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), χρωστική
ουσία (β- καροτένιο), αρωματική ύλη], νερό, βούτυρο γάλακτος,
αλάτι, ζάχαρη. Επίπαση ζύμης 2%: Σκληρό τυρί, σπασμένο
καλαμπόκι, σπόροι παπαρούνας.
Γέμιση: Γέμιση με γραβιέρα Κρήτης 16% [νερό, ημίσκληρο τυρί
(Gouda) 21%, γραβιέρα Κρήτης 13%, μπεσαμέλ σκόνη
[τροποποιημένο άμυλο πατάτας, ορός γάλακτος, γάλα άπαχο,
άμυλο αραβοσίτου, αλάτι, σταθεροποιητές (καρβοξυ- μεθυλική
κυτταρίνη, κόμμι ξανθάνης), φυτικές ίνες (σίτου και ακακίας),
αντισυσσωματικό μέσο (ανθρακικό ασβέστιο), αρωματικές ύλες,
χρωστική (καροτένιο, ριβοφλαβίνη)], σκληρό τυρί 6%, γάλα σε
σκόνη, ασπράδι αυγού παστεριωμένο, μείγμα φυτικών ελαίων
(αραβοσιτέλαιο, πυρηνέλαιο και παρθένο ελαιόλαδο, ηλιέλαιο),
αλάτι], Λούντζα 12% [κρέας (81%) (μπριζόλα χοιρινή), αλάτι, ορός
γάλακτος σε σκόνη, μπαχαρικά, δεξτρόζη, σταθεροποιητής
(φωσφορικό νάτριο), αντιοξειδωτικό (ερυθορβικό νάτριο),
ενισχυτικό γεύσης (γλουταμινικό νάτριο), συντηρητικό (νιτρώδες
νάτριο)].

Κρουασάν Βουτύρου
Αλεύρι σίτου, βούτυρο γάλακτος 24%, νερό, ζάχαρη, μαγιά,
γλουτένη σίτου, αλάτι, αυγό, βελτιωτικό αλεύρου (ασκορβικό οξύ),
ένζυμα.

•

•

•

•

•

Κρουασάν Σοκολάτας
Ζύμη: Αλεύρι σίτου, νερό, βούτυρο 15%, ζάχαρη, φυτικά λίπη
(φοινικέλαιο, ηλιέλαιο), μαγιά , σοκολάτα 3% [ζάχαρη, κακάομαζα,
κακάο σε σκόνη, υγρή ζάχαρη, βούτυρο κακάο,
γαλακτωματοποιητής: (λεκιθίνη σόγιας)], φουντούκι 2%,
αποβουτυρωμένο κακάο σε σκόνη, αλάτι, παστεριωμένο αυγό,
αμύγδαλο, φυτικό έλαιο (κράμβης), γαλακτωματοποιητές (λεκιθίνη
σόγιας, εστέρες του μονο- και δι-ακέτυλο-τρυγικού οξέος με μονοκαι διγλυκερίδια λιπαρών οξέων), αντιοξειδωτικό (ασκορβικό οξύ),
φυσική αρωματική ύλη, ένζυμα. Επάλειψη: παστεριωμένο αυγό,
νερό.

Κρουασάν Μήλου
Ζύμη: Αλεύρι σίτου, νερό, φυτικά έλαια και λίπη (φοινικέλαιο,
κραμβέλαιο), μήλο, ζάχαρη, γυαλιστικό

◉

Παρουσία Αλλεργιογόνου Ουσίας

Μπορεί να περιέχει ίχνη λόγω διασταυρούμενης μόλυνσης κατά τον χειρισμό.
Λόγω κοινόχρηστων χώρων προετοιμασίας και εξοπλισμού, δε μπορεί να διασφαλιστεί η απουσία ιχνών από αλλεργιογόνα συστατικά πέραν αυτών που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.

◉

Updated: 14/7/22

12

Αλλεργιογόνα συστατικά

Σέλινο

Δημητριακά
(Γλουτένη)

Καρκινοειδή

Αυγά

Ψάρια

Λούπινο

Γάλα
(Λακτόζη)

Μαλάκια

Σινάπι
(Μουστάρδα)

Καρποί με
κέλυφος

Αραχίδες
(Φιστίκια)

Σπόροι
Σησαμιού

Σόγια

Διοξείδιο
του Θείου

μέσο (λακτιτόλη), σιρόπι γλυκόζης –φρουκτόζης, μαγιά,
τροποποιημένο άμυλο, αυγό, αλάτι, σιρόπι γλυκόζης, άπαχο γάλα
σε σκόνη, κρέμα σκόνη (περιέχει γάλα), λακτόζη (περιέχει γάλα),
πρωτεΐνη γάλακτος, γαλακτωματοποιητές (εστέρες του μονο- και
δι-ακετυλο-τρυγικού οξέος με μονο- και δι- γλυκερίδια λιπαρών
οξέων, μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων), πυκνωτικό μέσο
(πηκτίνες, αλγινικό νάτριο), χρωστική (κουρκουμίνη, εκχύλισμα
καρότου), σταθεροποιητής (άλατα του πυροφωσφορικού οξέος,
θειϊκό ασβέστιο), βελτιωτικό αλεύρου (ασκορβικό οξύ, L-κυστείνη),
ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), αρωματική ύλη, ένζυμα.

Cake Λεμόνι Παπαρουνόσπορο
Ζάχαρη, Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ΑΥΓO ολόκληρο παστεριωμένο, Φυτικά
έλαια, Νερό, Άμυλο Υγροσκοπικό μέσον: σορβιτόλη Άπαχη Σκόνη
ΓΑΛΑΚΤΟΣ Παπαρουνόσπορος 1,0% Αρώματα : Λεμόνι 0,6%,
βανίλια, βουτύρου ΓΛΟΥΤΕΝΗ Γαλακτωματοποιητές: μονο και
διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, (Ε481) Στεάτουλο - 2- γαλακτικό
νάτριο Αλάτι Ρυθμιστής οξύτητα: δι-φωσφορικό δινάτριο (Ε450)
Διογκωτικό: δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο, ανθρακικό νάτριο,

◉

◉

•

◉

•

•

•

◉

◉

•

◉

•

•

◉

◉

◉

•

◉

•

•

◉

◉

◉

•

◉

•

•

•

◉

◉

Cookie Σοκολάτα
Μίγμα: ζάχαρη, αλεύρι ΣΙΤΟΥ, κακάο, ορός ΓΑΛΑΚΤΟΣ σκόνη,
άμυλο ΣΙΤΟΥ, προζελατινοποιημένο άμυλο πατάτας (Ε1414),
άμυλο αραβοσίτου, φυτικά λιπαρά: (φοινικέλαιο, κοκοφοινικέλαιο),
λιπαρά ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, άπαχο ΓΑΛΑ σκόνη, διογκωτικό
μέσα: Δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο (Ε450i), Όξινο ανθρακικό
Νάτριο (Ε500ii), Δισόξινο φωσφορικό ασβέστιο (E341i), αλάτι,
γαλακτωματοποιητές: Εστέρες του γαλακτικού οξέος με μονο- και
δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων (Ε472b), Εστέρες των λιπαρών
οξέων με την προπανοδιόλη-1,2 (E477), Μονο-και δι-γλυκερίδια
λιπαρών οξέων (E471), Στεατοϋλο-2-γαλακτυλικό Νάτριο (E481),
στερεά αμυλοσιροπίου, αλεύρι ΣΟΓΙΑΣ, πυκνωτικά μέσα:
Ξανθανικό κόμμι (Ε415), Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη (Ε466), Κόμμι
γκουάρ (Ε412), αρωματικές ύλες, συντηρητικό: Σορβικό οξύ
(Ε200), τροποποιημένο άμυλο (Ε1442), χρωστικές : καροτένια
(Ε160a), Κοχενίλη (E120) ΒΟΥΤΥΡΟ Αλεύρι ΣΙΤΟΥ
Ιμβερτοσάκχαρο ΑΥΓO ολόκληρο παστεριωμένο Σταγόνες
σοκολάτας 6,6%: ζάχαρη, κακαόμαζα, βούτυρο κακάο,
Γαλακτωματοποιητές: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, στερεά κακάου 44%

•

Cookie Βανίλια με Κομμάτια Σοκολάτα
Αλεύρι ΣΙΤΟΥ Σταγόνες σοκολάτας (26,2%): ζάχαρη, κακαόμαζα,
βούτυρο κακάο, Γαλακτωματοποιητές: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, στερεά
κακάου 44% Ζάχαρη ΒΟΥΤΥΡΟ ΑΥΓO ολόκληρο παστεριωμένο
Μελάσα Αλάτι Διογκωτικό: όξινο ανθρακικό νάτριο και
(Διττανθρακική σόδα, (Δισόξινο πυροφοσφωρικό νάτριο, όξινο
ανθρακικό νάτριο)) Άρωμα βανίλιας 0,3%

Cookie Βρώμη με Σταφίδα
Αλεύρι ΣΙΤΟΥ Ζάχαρη ΒΟΥΤΥΡΟ ΣΤΑΦΙΔΕΣ (θειώδεις ενώσεις)
(15,7%) ΒΡΩΜΗ (10,0%) ΑΥΓO ολόκληρο παστεριωμένο Μέλι
ζαχαροπλαστικής Αλάτι Διογκωτικό: όξινο ανθρακικό νάτριο και
(Διττανθρακική σόδα, (Δισόξινο πυροφοσφωρικό νάτριο, όξινο
ανθρακικό νάτριο)) Αρώματα

Muffin Διπλής Σοκολάτα
Αλεύρι σίτου (με ασβέστιο, νιασίνη, θειαμίνη), νερό, ζάχαρη,

◉
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φυτικά έλαια (κραμβέλαιο), σοκολάτα γάλακτος 7% (ζάχαρη,
πλήρες γάλα σε σκόνη, βούτυρο κακάο, κακαόμαζα,
γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας), φυσικό άρωμα βανίλιας),
σοκολάτα 7% (ζάχαρη, κακαόμαζα, βούτυρο κακάο, ορός
γάλακτος σε σκόνη, γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας),
φυσικό άρωμα βανίλιας), σκόνη ολόκληρου αυγού,
τροποποιημένο άμυλο (αραβόσιτος, κηρώδης αραβόσιτος,
ταπιόκα), σκόνη κακάο με μειωμένα λιπαρά 2%, διογκωτικοί
παράγοντες (διττανθρακικό νάτριο, διφωσφορικό δινάτριο), στερεά
ορού γάλακτος, γαλακτωματοποιητές (E477, E481, E471, E475),
αποξηραμένο ασπράδι αυγού, αλάτι, αρωματικές ύλες,
σταθεροποιητής (κόμμι ξανθάνης)

Muffin Μήλο και Κανέλα
Αλεύρι σίτου (με ασβέστιο, νιασίνη, θειαμίνη), μήλα 20%, ζάχαρη,
φυτικά έλαια (κραμβέλαιο, φοινικέλαιο), νερό, σκόνη ολόκληρου
αυγού, ακατέργαστη ζάχαρη 2%, τροποποιημένο άμυλο
(αραβόσιτος, κυρώδης αραβόσιτος), δεξτρόζη, διογκωτικοί
παράγοντες (διττανθρακικό νάτριο, διφωσφορικό δινάτριο), στερεά
ορού γάλακτος, αποξηραμένο ασπράδι αυγού, αρωματικές ύλες,
μπαχαρικά, γαλακτωματοποιητές (E471, E481), σταθεροποιητής
(κόμμι ξανθάνης), αλάτι, χρωστική (καροτένια αλγών)

•

◉

◉

◉

◉

•

•

•

•

◉

◉

•

◉

◉

•

◉

◉

•

◉

◉

•

◉

Donut – Λουκουμάς με ζάχαρη
Αλεύρι σίτου, νερό, επικάλυψη κρυσταλλική ζάχαρη 18%, μη
υδρογονωμένα φυτικά λιπαρά [φυτικά έλαια και λίπη 80%
(φοινικέλαιο, φοινικοστεατίνη, σογιέλαιο), νερό, αλάτι,
γαλακτωματοποιητές (μόνο- και δι- γλυκερίδια λιπαρών οξέων,
πολυγλυκερολικοί εστέρες των λιπαρών οξέων), μέσο οξίνησης
(κιτρικό οξύ), συντηρητικό (σορβικό κάλιο), χρωστική (βκαροτένιο), αρωματικές ύλες], δεξτρόζη, ραφιναρισμένο
φοινικέλαιο, μαγιά, ζάχαρη, αλάτι, γαλακτωματοποιητής
(καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη νατρίου), ρυθμιστής οξύτητας
(ασκορβικό οξύ).

Donut Πραλίνα και Άχνη
Αλεύρι σίτου, γέμιση πραλίνα 20% [ζάχαρη, βαμβακέλαιο,
αποβουτυρωμένο κακάο σκόνη, ορός γάλακτος σκόνη, άμυλο
αραβοσίτου, φουντουκόπαστα 1%, γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη
σόγιας), βανιλίνη], νερό, επικάλυψη γλυκαντική άχνη 7%
{δεξτρόζη, άμυλο σίτου, μερικώς υδρογονωμένο φοινικέλαιο,
αρωματικές ύλες), μη υδρογονωμένα φυτικά λιπαρά [φυτικά έλαια
και λίπη 80% (φοινικέλαιο, φοινικοστεατίνη, σογιέλαιο), νερό,
αλάτι, γαλακτωματοποιητές (μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών
οξέων, πολυγλυκερολικοί εστέρες των λιπαρών οξέων), μέσο
οξίνισης (κιτρικό οξύ), συντηρητικό (σορβικό κάλιο), χρωστική (βκαροτένι), αρωματικές ύλες], δεξτρόζη, ραφιναρισμένο
φοινικέλαιο, μαγιά, ζάχαρη, αλάτι, καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη
νατρίου, ασκορβικό οξύ}.

Donut με Γέμιση Σοκολάτα
Αλεύρι σίτου, γέμιση πραλίνας 20% [ζάχαρη, βαμβακέλαιο,
αποβουτυρωμένο κακάο σκόνη, ορός γάλακτος σκόνη, άμυλο
αραβοσίτου, φουντουκόπαστα 1%, γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη
σόγιας), βανιλίνη], επικάλυψη απομίμησης σοκολάτας γάλακτος
18% [ζάχαρη, φοινικοπυρηνέλαιο, αποβουτυρωμένο κακάο
σκόνη, ορός γάλακτος σκόνη, άμυλο αραβοσίτου,
φουντουκόπαστα 1%, γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας),
βανιλίνη], νερό, μη υδρογονωμένα φυτικά λιπαρά [φυτικά έλαια και
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λίπη 80% (φοινικέλαιο, φοινικοστεατίνη, σογιέλαιο), νερό, αλάτι,
γαλακτωματοποιητές (μονο- και δι- γλυκερίδια λιπαρών οξέων,
πολυγλυκερολικοί εστέρες των λιπαρών οξέων), μέσο οξίνισης
(κιτρικό οξύ), συντηρητικό (σορβικό κάλιο), χρωστική (βκαροτένιο), αρωματικές ύλες], δεξτρόζη, ραφιναρισμένο
φοινικέλαιο, μαγιά, ζάχαρη, αλάτι

Donut Κανέλας
Ζύμη: Αλεύρι σίτου, νερό, μη υδρογονωμένα φυτικά λίπη και
έλαια [φυτικά έλαια και λίπη 80%, νερό, αλάτι,
γαλακτωματοποιητές (μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων,
πολυγλυκερολικοί εστέρες των λιπαρών οξέων), μέσο οξίνισης
(κιτρικό οξύ), συντηρητικό (σορβικό κάλιο), χρωστική (βκαροτίνη), αρωματικές ύλες], ζάχαρη, μαγιά, baking powder
(όξινο πυροφωσφορικό νάτριο, διττανθρακική σόδα, άμυλο
σίτου), σταθεροποιητής υγρασίας (σορβιτόλη), αλάτι,
ραφιναρισμένο φοινικέλαιο, τριμμένη κανέλα 0,8%. Επικάλυψη:
Γλάσο (ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, νερό).

◉

Πολύσπορη μπαγκέτα κοτόπουλο αβοκάντο
Μπαγκέτα (αλεύρι (ΣΙΤΟΥ, ΣΙΚΑΛΗΣ), νερό, νιφάδες ΒΡΩΜΗΣ,
λιναρόσπορος, ΣΟΓΙΑ, ηλιόσποροι, μαγιά, ΣΟΥΣΑΜΙ, αλάτι, βύνη
ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ, αντιοξειδωτικό: E300), κοτόπουλο φιλέτο 16%
(φιλέτο στήθους κοτόπουλου, αλάτι, άμυλο ταπιόκας, δεξτρόζη,
ξυλόζη, αντιοξειδωτικό: κιτρικό νάτριο, σταθεροποιητής:
ανθρακικό νάτριο), αβοκάντο γουακαμόλε (αβοκάντο 14%,
κόκκινη πιπερία, λεμόνι), αβοκάντο κρέμα (αβοκάντο 14%, τυρί
κρέμα (παστεριωμένο ΓΑΛΑ, πυτιά, πυκνωτικό μέσο: Ε415,
συντηρητικό: Ε202), άνηθος), ντομάτα, μαρούλι.

•

◉

•

•

•

◉

•

•

•

◉

◉

•

•

◉

◉

◉

•

◉

◉

•

•

•

•

•

•

◉

◉

•

•

◉

◉

•

•

◉

◉

•

Μπαγκέτα με κοτόπουλο και σως καίσαρα
Λευκή μπακέτα 45% (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, νερό, μαγιά, αλάτι,
ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΙΤΟΥ), κοτόπουλο φιλέτο 19% (φιλέτο στήθους
κοτόπουλου, αλάτι, άμυλο ταπιόκας, δεξτρόζη, ξυλόζη,
αντιοξειδωτικό: κιτρικό νάτριο, σταθεροποιητής: ανθρακικό
νάτριο), ντομάτα, μαρούλι, τυρί παρμεζάνα (ΓΑΛΑ, αλάτι, πυτιά),
σάλτσα καίσαρα 7% (αντζούγιες (ΨΑΡΙ), ελαιόλαδο, ταμπάσκο
(ξύδι, κόκκινο πιπέρι, αλάτι), μαγιονέζα (κραμβέλαιο, νερό, ξύδι ,
παστεριωμένος κρόκος ΑΥΓΟΥ ,ζάχαρη , αλάτι , σπόρους
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ , πυκνωτικά μέσα : E412 & E415 ) , παρμεζάνα
(ΓΑΛΑ, αλάτι, πυτιά)).

Λαγανάκι club
Λαγανάκι (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, νερό, προζύμι (νερό, αλεύρι ΣΙΤΟΥ,
αλεύρι ΣΙΚΑΛΗΣ), ζύμη αρτοποιίας, ζάχαρη, ηλιέλαιο, αλάτι, μίγμα
πρόσθετων αλεύρων [αλεύρι ΣΙΤΟΥ, αλάτι, γλουτένη ΣΙΤΟΥ,
φοινικέλαιο, βύνη ΣΙΚΑΛΗΣ, δεξτρόζη, αφυδατωμένο προζύμι
(ζυμωμένο αλεύρι ΣΙΚΑΛΗΣ και ΣΙΤΟΥ με καλλιέργεια μαγιάς,
βύνη ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ, γαλακτωματοποιητής: Ε472e, αλεύρι ΣΟΓΙΑΣ,
ορός ΓΑΛΑΚΤΟΣ σκόνη, βελτιωτικό αλεύρου: Ε300], ΣΟΥΣΑΜΙ),
φιλέτο κοτόπουλο (φιλέτο στήθους κοτόπουλου, αλάτι, άμυλο
ταπιόκας, δεξτρόζη, ξυλόζη, αντιοξειδωτικό: κιτρικό νάτριο,
σταθεροποιητής: ανθρακικό νάτριο), μαγιονέζα (κραμβέλαιο, νερό,
ξύδι , παστεριωμένος κρόκος ΑΥΓΟΥ ,ζάχαρη , αλάτι , σπόρους
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ , πυκνωτικά μέσα : E412 & E415), τυρί ένταμ
(ΓΑΛΑ, αλάτι, καλλιέργεια, πυτιά), ντομάτα, μπέικον (χοιρινό
κρέας, νερό, αλάτι, πρωτεΐνες ΓΑΛΑΚΤΟΣ, δεξτρόζη, μπαχαρικά,
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σταθεροποιητής: E338, αντιοξειδωτικό: E316, ενισχυτικό γεύσης:
Ε621, συντηρητικό: E250), μαρούλι.

Μπαγκέτα Λούντζα & Χαλλούμι
Λευκή μπακέτα (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, νερό, μαγιά, αλάτι,
ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΙΤΟΥ), χαλούμι 16% (ΓΑΛΑ, πυτιά, αλάτι),
λούντζα 15% (χοιρινό, νερό, αλάτι, κρασί, πρωτεΐνη
ΓΑΛΑΚΤΟΣ, δεξτρόζη, μπαχαρικά, σταθεροποιητής: E338,
αντιοξειδωτικό: E301, ενισχυτής γεύσης: E621, συντηρητικό:
E250), ντομάτα, μαγιονέζα (κραμβέλαιο, ΑΥΓΟ, ξίδι,
ζάχαρη, αλάτι, ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ, αλεύρι ΣΙΤΟΥ), αγγούρι.

Πανίνι Ρόστο χαλλούμι
Panini ψωμί (αλεύρι ΣΙΤΟΥ ,νερό ,μαγιά , ιωδιούχο αλάτι ,
ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΙΤΟΥ), ψητό χοιρινό 17% (χοιρινό, αλάτι, πιπέρι,
καπνιστή πάπρικα, ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ, σκόνη τσίλι, κύμινο, σκόρδο,
ζάχαρη, ξίδι μήλου), χαλούμι 17% (ΓΑΛΑ, αλάτι, πυτιά), τομάτα,
αγγούρι, μαγιονέζα (κραμβέλαιο, νερό, ξίδι, παστεριωμένος
κρόκος ΑΥΓΟΥ, ζάχαρη, αλάτι, ΣΠΟΡΟΙ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ,
πυκνωτικά μέσα: E412 & E415).

Τρίγωνο τόνου
Ψωμί ολικής άλεσης (αλεύρι ΣΙΤΟΥ ολικής άλεσης, νερό,
αλάτι, μαγιά), μείγμα τόνου 38% (τόνος (ΨΑΡΙ), μαγιονέζα
(ΣΠΟΡΟΙ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ, ΑΥΓΟ), κόκκινη πιπεριά, λεμόνι),
μαγιονέζα (κραμβέλαιο, νερό, ξύδι, παστεριωμένος κρόκος
ΑΥΓΟΥ, ζάχαρη, αλάτι, ΣΠΟΡΟΙ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ, πυκνωτικά
μέσα: E412 & E415), μαρούλι.

Τοστ γαλοπούλα τυρί
Ψωμί ολικής άλεσης 51% (αλεύρι ΣΙΤΟΥ ολικής άλεσης, νερό,
αλάτι, μαγιά), καπνιστή γαλοπούλα 23% (γαλοπούλα, νερό, αλάτι,
τροποποιημένο άμυλο, πρωτεΐνη ΓΑΛΑΚΤΟΣ, δεξτρόζη,
μπαχαρικά, σταθεροποιητής: E338, αντιοξειδωτικό: E301,
ενισχυτικό γεύσης: E621, συντηρητικό: E250, μαργαρίνη ((φυτικά
έλαια, μερικώς υδρογονομένα φυτικά λίπη, νερό, αλάτι,
γαλακτωματοποιητές: λεκιθίνη, μόνο και δι-γλυκερίδια λιπαρών
οξέων, άρωμα, συντηρητικά (σορβικό κάλιο), ρυθμιστής
οξύτητας(κιτρικό οξύ), αντιοξειδωτικά (Ε304), πλούσιο εκχύλισμα
τοκοφερόλης, χρωστική (β-καροτένιο)), τυρί ένταμ 12% (ΓΑΛΑ,
αλάτι, καλλιέργεια, πυτιά).

Μεσογειακή μπαγκέτα λαχανικών
Μπακέτα 56% (αλεύρι (ΣΙΤΟΥ, ΣΙΚΑΛΗΣ), νερό, νιφάδες
ΒΡΩΜΗΣ, λιναρόσπορος, ΣΟΓΙΑ, ηλιόσποροι, μαγιά,
ΣΟΥΣΑΜΙ, αλάτι, βύνη ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ, αντιοξειδωτικό: E300),
κολοκύθι 11%, χούμους μάνγκου (μάνγκο, ρεβύθια, ταχίνι
(ΣΟΥΣΑΜΙ), χυμός λεμονιού, σκόρδο, κάρυ, κύμινο,
καπνιστή πάπρικα, αλάτι, καγιέν), μελιτζάνα 8%, κόκκινη
πιιπερία 8%, μαρούλι.

Τορτίγια Ολικής Γαλοπούλα Τυρί Μουστάρδα
Τορτίγια ολικής άλεσης 39% (αλεύρι ΣΙΤΟΥ ολικής άλεσης, νερό,
υγροσκοπικό μέσο: γλυκερίνη, φοινικέλαιο, κραμβέλαιο, μερικώς
υδρογονωμένα φυτικά λίπη, γλουτένη ΣΙΤΟΥ, λιναρόσπορος,
σπόροι νιγέλα, μίγμα πρόσθετων αλεύρων (γλυκόζη, αλάτι,
διογκωτικοί παράγοντες, δισόξινο δινάτριο, διτανθρακικό νάτριο,
γαλακτωματοποιητής:μόνο και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων,
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ρυθμιστής οξύτητας: μηλικό οξύ, κιτρικό οξύ, σταθεροποιητής:
κόμμι ξανθάνης, συντηρητικά: προπιονικό ασβέστιον, σορβικό
κάλιο), καπνιστή γαλοπούλα 24% (γαλοπούλα, νερό, αλάτι,
τροποποιημένο άμυλο, πρωτεΐνη ΓΑΛΑΚΤΟΣ, δεξτρόζη,
μπαχαρικά, σταθεροποιητής: E338, αντιοξειδωτικό: E301,
ενισχυτικό γεύσης: E621, συντηρητικό: E250, τυρί ένταμ 16%
(ΓΑΛΑ, αλάτι, καλλιέργεια, πυτιά), μαρούλι, ντρέσινγκ μαγιονέζας
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ [μαγιονέζα (κραμβέλαιο, νερό, ξύδι,
παστεριωμένος κρόκος ΑΥΓΟΥ, ζάχαρη, αλάτι, ΣΠΟΡΟΙ
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ, πυκνωτικά μέσα: E412 & E415), ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ
(νερό, αλεύρι ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ, αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ρυθμιστής οξύτητας
(οξικό οξύ, κιτρικό οξύ), ζάχαρη, αλάτι, τροποποιημένο άμυλο,
κουρκουμάς, σταθεροποιητής (κόμμι γκουάρ), μπαχαρικά,
συντηρητικό (σορβικό οξύ))].

Πανίνι κοτόπουλο πέστο
Συστατικά: Πανινι (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, μαλτόζη,
μαγιά, αλάτι), φιλέτο κοτόπουλο 23% (φιλέτο στήθους κοτόπουλου,
αλάτι, άμυλο ταπιόκας, δεξτρόζη, ξυλόζη, αντιοξειδωτικό: κιτρικό
νάτριο, σταθεροποιητής: ανθρακικό νάτριο), ντομάτα, τυρί φέτα 8%
(ΓΑΛΑ, πυτιά, αλάτι), πέστο μαγιονέζα (πέστο (πάστα βασιλικού
(βασιλικός, ηλιέλαιο, αλάτι, E300), παρμεζάνα (ΓΑΛΑ, αλάτι, πυτιά),
grana padano (ΓΑΛΑ, αλάτι, πυτιά), έξτρα παρθένο ελαιόλαδο,
ηλιέλαιο, αλάτι, ΓΑΛΑ, βούτυρο (ΓΑΛΑ), ΚΑΡΥΔΙΑ, κουκουνάρι,
σκόρδο πουρέ), μαγιονέζα (κραμβέλαιο, νερό, ξύδι, παστεριωμένο
κρόκο ΑΥΓΟΥ, ζάχαρη, αλάτι, σπόρους ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ, πυκνωτικά:
E412 και
415)).247g972kJ 231kcal10.6g3.7g23.5g1.4g10.5g1.3g36.29283E+12

Τορτίγια κοτόπουλο, κατσικίσιο τυρί, κράνμπερι
Συστατικά: Πράσινη τορτιλλα(αλεύρι ΣΙΤΟΥ, νερό, πέστο
(βασιλικό, μη υδρογονωμένο λάδι, τυρί (ΓΑΛΑ, αλάτι,
ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΙ εκκινητές), σκόρδο, αλάτι, ρυθμιστής οξύτητας
(κιτρικό οξύ), κραμβέλαιο, μαγιά, ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΙΤΟΥ, βασιλικός,
χρωστική (χλωροφυλλίνες), αλεύρι βύνης ΣΙΤΟΥ, βελτιωτικό
αλεύρου (ασκορβικό οξύ)), άλειμμα κατσικίσιου τυριού (γιαούρτι
(παστεριωμένο αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ, φυτικό λίπος , πρωτεΐνη
ΓΑΛΑΚΤΟΣ , τροποποιημένο άμυλο καλαμποκιού, ζελατίνη
ζωικής προέλευσης), κατσικίσιο τυρί 12% (ΓΑΛΑ, αλάτι,
καλλιέργεια, πυτιά), αγγλική ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ (νερό, αλεύρι
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ, αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ρυθμιστής οξύτητας (οξικό οξύ,
κιτρικό οξύ), ζάχαρη, αλάτι, τροποποιημένο άμυλο, κουρκουμάς,
σταθεροποιητής (κόμμι γκουάρ), μπαχαρικά, συντηρητικό
(σορβικό οξύ)), βολβοί, μηλίτης), κοτόπουλο φιλέτο 20% (φιλέτο
στήθους κοτόπουλου, αλάτι, άμυλο ταπιόκας, δεξτρόζη, ξυλόζη,
αντιοξειδωτικό: κιτρικό νάτριο, σταθεροποιητής: ανθρακικό
νάτριο), σπανάκι, κατσικίσιο τυρί 8% (ΓΑΛΑ, αλάτι, καλλιέργεια,
πυτιά), κρανμπερι 4%. Περιέχει: γλουτένη, γάλα, μουστάρδα.
Μπορεί να περιέχει σουσάμι, σέλινο, ξηροί καρποί,
σόγια.220g842kJ200kcal7.0g3.1g23.1g3.0g11.2g1.0g36.29283E+
12

Τρίγωνο τσία γαλοπούλα - τυρί κρέμα
Συστατικά: Ψωμί Chia (αλεύρι ΣΊΤΟΥ (ΓΛΟΥΤΕΝΗ), σπόροι chia
9%, μαργαρίνη (περιέχει ΣΟΓΙΑ), αλεύρι καλαμποκιού,
ηλιόσπορος,ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΊΤΟΥ, αλεύρι ΣΊΤΟΥ βύνης
(ΓΛΟΥΤΕΝΗ), βύνη ΚΡΙΘΑΡΙΟΎ (ΓΛΟΥΤΕΝΗ), αλεύρι ΣΟΓΙΑΣ,
σιμιγδάλι (ΓΛΟΥΤΕΝΗ), αλάτι,ντομάτα σε σκόνη, πουρές από
νιφάδες πατάτας, ζάχαρη, πυκνωτικό μέσο: E412,
γαλακτωματοποιητής E471, E472, προζύμι ΣΙΤΑΡΙΟΎ
(ΓΛΟΥΤΕΝΗ), άμυλο ταπιόκας, μπαχαρικά, ρυθμιστής οξύτητας:
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E262, βελτιωτικό αλεύρου, ένζυμα, εκχυλίσματα
μπαχαρικών), Τυρί Edam (παστεριωμένο αγελαδινό ΓΑΛΑ, αλάτι,
γαλακτική καλλιέργεια, πυτιά), καπνιστή γαλοπούλα (κρέας
γαλοπούλας, νερό, άμυλο, αλάτι, σάκχαρα, δεξτρόζη, σιρόπι
γλυκόζης, σταθεροποιητές: (τρι- και πολυφωσφορικά άλατα, οξικό
νάτριο), πρωτεΐνες ορού ΓΑΛΑΚΤΟΣ, πυκτωματογόνο
(καραγενάνη), αντιοξειδωτικό (ερυθορβικό νάτριο, ασκορβικό οξύ),
ενισχυτικό γεύσης (όξινο γλουταμινικό νάτριο), ρυθμιστής
οξύτητας (κιτρικό νάτριο, γλυκονο-δ-λακτόνη, διοξικό νάτριο),
φυσικές αρωματικές ύλες και μπαχαρικά, συντηρητικό (νιτρώδες
νάτριο), Τυρί κρέμα (ΓΑΛΑ, κρέμα γάλακτος, πρωτεΐνες ορού
ΓΑΛΑΚΤΟΣ, αλάτι (0,65%), σταθεροποιητής (κόμμι χαρουπιών),
μέσο οξίνισης (κιτρικό οξύ), οξυγαλακτική καλλιέργεια βακτηρίων),
Μαρμελάδα σύκου (ζάχαρη, σύκα, σιρόπι γλυκόζης, πηκτικό
μέσο: πηκτίνη, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, αντιοξειδωτικά:
ασκορβικό οξύ).

Τρίγωνο granary κοτόπουλο – αβγό - αβοκάτο
Ψωμί Granary (αλεύρι ολικής ΣΙΤΟΥ, αλεύρι ολικής ΣΙΚΑΛΗΣ,
νιφάδες ΣΙΤΟΥ, νιφάδες ΣΙΚΑΛΗΣ, αλεύρι ΚΕΧΡΙΟΥ,
ηλιόσπορος, λιναρόσπορος, σουσάμι, βυνάλευρο, ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ,
φυτικά έλαιά, (φοινικέλαιο, ηλιανθέλαιο, ραπέλαιο, ινδοκάρυδο,
νερό, συντηρητικά: σορβικό οξύ, σορβικό κάλιο, κιτρικό οξύ),
αντιοξειδωτικά: άλφα τοκοφερόλη, αρωματικά, χρώμα: β-καροτίνη,
αλάτι, μαγιά, βελτιωτικό αλεύρου (αλεύρι ΣΙΤΟΥ,
αντισυσσωματικό: ανθρακικό ασβέστιο, γαλακτοματοποιητής:
μόνο και διγλυκερύδια λιπαρών οξέων, αντιοξειδωτικό: ασκορβικό
οξύ, ένζυμα, συντηρητικό: προπιονικό ασβέστιο), Mαγιονέζαμουστάρδα (σογιέλαιο, ΑΥΓΟ, νερό, ξύδι, ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ, ζάχαρη,
αλάτι, πάστα λεμονιού, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης,
συντηρητικά: σορβικό οξύ αντιοξειδωτικό: άλας του EDTA με
ασβεστονάτριο), ΑΥΓΟ, Κοτόπουλο, Αβοκάντο, Σπανάκι,
Καπνιστή πάπρικα, Αλάτι, πιπέρι.

Τσιαπάτα λιναρόσπορου σαλάμι - προσούτο
Ψωμί λιναριού (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, νερό, αλεύρι λιναριού,
καλαμποκάλευρο, αλεύρι ηλιόσπορου, αλεύρι κολοκυθόσπορου,
αλάτι, ζάχαρη, μαγιά, αλεύρι ΣΟΓΙΑΣ, ΒΥΝΑΛΕΥΡΟ, κακάο,
ρυθμιστής οξύτητας: Ε263, Ε330, ένζυμα, δεξτρόζη), μαγιονέζα
με τρούφα(σογιέλαιο, ΑΥΓΟ, νερό, ξύδι, εξαιρετικά παρθένο
ελαιόλαδο με άρωμα τρούφας, ζάχαρη, αλάτι, πάστα λεμονιού,
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ,σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικά:
σορβικό οξύ αντιοξειδωτικό: άλας του EDTA με ασβεστονάτριο),
Σαλάμι (χοιρινόκρέας, αλάτι, γλυκαντικό: δεξτρόζη, μπαχαρικά,
αντιοξειδωτικό: Ε301, συντηρητικό: E252, E250), Προσούτο
(χοιρινό κρέας, αλάτι),Τυρί Edam (παστεριωμένο αγελαδινό
ΓΑΛΑ, αλάτι, γαλακτική καλλιέργεια, πυτιά), Ντομάτα, Ρόκα baby

Σαλάτα ζυμαρικών με κοτόπουλο
Ζυμαρικά τρίχρωμα 52% (Σιμιγδάλι σκληρού ΣΙΤΟΥ, νερό),
σάλτσα μέλι μουστάρδα (μέλι, νερό, αλεύρι ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ,
αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ρυθμιστής οξύτητας (οξικό οξύ, κιτρικό οξύ),
ζάχαρη, αλάτι, τροποποιημένο άμυλο, κουρκουμάς,
σταθεροποιητής (κόμμι γκουάρ), μπαχαρικά, συντηρητικό
(σορβικό οξύ)), κοτόπουλο φιλέτο 12% (φιλέτο στήθους
κοτόπουλου, αλάτι, άμυλο ταπιόκας, δεξτρόζη, ξυλόζη,
αντιοξειδωτικό: κιτρικό νάτριο, σταθεροποιητής: ανθρακικό
νάτριο), λιαστές τομάτες, τυρί παρμεζάνα (ΓΑΛΑ, αλάτι, πυτιά),
καλαμπόκι, κόκκινη πιπεριά.
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Σαλάτα ρόκα παρμεζάνα με ρόδι
Ρόκα 31%, βαλσάμικο (συμπυκνωμένο γλεύκο σταφυλιών
(ξύδι από κρασί, μαγειρεμένο γλεύκος σταφύλια, χρωστική:
Ε150d), σιρόπι γλυκόζης-φρουκτόζης, νερό, πηκτικό μέσο:
τροποποιημένο άμυλο καλαμποκιού-κόμμι ξανθάνης), ρόδι
13%, λιαστή τομάτα, νιφάδες παρμεζάνας 7% (ΓΑΛΑ, αλάτι,
πυτιά), απξηραμένα σύκα, κουνουνάρι.

Σαλάτα κοτόπουλο παρμεζάνα
Διάφορα Μαρούλια (Άισμπεργκ, λόλλο ρόσσο, φριζέ, ρομάνα),
σάλτσα του καίσαρα (αντζούγιες (ΨΑΡΙ), ελαιόλαδο, ταμπάσκο
(ξύδι, κόκκινο πιπέρι, αλάτι), μαγιονέζα (κραμβέλαιο, νερό, ξύδι ,
παστεριωμένος κρόκος ΑΥΓΟΥ ,ζάχαρη , αλάτι , σπόρους
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ , πυκνωτικά μέσα : E412 & E415 ) , παρμεζάνα
(ΓΑΛΑ, αλάτι, πυτιά)), κοτόπουλο φιλέτο 20% (φιλέτο στήθους
κοτόπουλου, αλάτι, άμυλο ταπιόκας, δεξτρόζη, ξυλόζη,
αντιοξειδωτικό: κιτρικό νάτριο, σταθεροποιητής: ανθρακικό
νάτριο), τυρί παρμεζάνα 10% (ΓΑΛΑ, αλάτι, πυτιά), ντοματίνια,
κρουτόνια (αλεύρι ΣΙΤΟΥ ,νερό ,μαγιά , ιωδιούχο αλάτι ,
ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΙΤΟΥ).

Επιδόρπιο γιαουρτιού μέλι και καρύδια
Επιδόρπιο γιαουρτιού (73%) (παστεριωμένο
αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ, φυτικό λίπος , πρωτεΐνη
ΓΑΛΑΚΤΟΣ , τροποποιημένο άμυλο καλαμποκιού, ζελατίνη
ζωικής προέλευσης), μέλι 20%, ΚΑΡΥΔΙΑ 7%.

Επιδόρπιο γιαουρτιού γκρανόλα -φραγκοστάφυλο
Επιδόρπιο γιαουρτιού 54% (παστεριωμένο αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ,
φυτικό λίπος , πρωτεΐνη ΓΑΛΑΚΤΟΣ , τροποποιημένο άμυλο
καλαμποκιού, ζελατίνη ζωικής προέλευσης), φραγκοστάφυλο 22%,
γκρανόλα 10% (γκρανόλα ΒΡΩΜΗΣ ( νιφάδες ΒΡΩΜΗΣ , ζάχαρη ,
αποξηραμένη μπανάνα , αποξηραμένος ανανάς, φυτικό λάδι, μέλι,
ΣΟΥΣΑΜΙ)), μάνγκο, ανανάς.

Ανάμεικτοι ξηροί καρποί / Salty mix
Αλάτι, ζάχαρη, άμυλο πατάτας, άμυλο ταπιόκα, διογκωτικό ζύμης,
μαγειρική σόδα, ριζάλευρο, άμυλο καλαμποκιού,
ΦΙΣΤΙΚΟΚΟΥΝΝΑ, σως ΣΟΓΙΑΣ, ΣΙΤΑΛΕΥΡΟ,ηλιέλαιο, ρεβύθια,
ΣΙΤΑΡΟΠΟΥΛΑ, φοινικέλαιο.

Αποξηραμένα φρούτα & ξηροί καρποί χωρίς αλάτι
/ Premium nuts with goji berry
Σταφίδα, αμύγδαλα, καρυδοκουνα, κολοκυθόσποροι, φουντούκι,
ηλιόσποροι, μούρα γκότζι, φυτικά έλαια, συντηρητικό Ε200

Αλμυρά σνάκ / Crackers
Αλεύρι καλαμποκιού, άμυλο καλαμποκιού, καρύκευμα τυριού
(ξινόκρεμα (ΓΑΛΑ), αλάτι, ζάχαρη, σκόνη ντομάτας, τυρί τσένταρ
σε σκόνη (ΓΑΛΑ)), φοινικέλαιο, πρωτεϊνη ΓΑΛΑΚΤΟΣ,
μαλτοδεξτρίνη, αρώματα, αντιπηκτικός παράγοντας: Ε551, μέσο
οξύνισης: (Ε330, Ε270) πρωτεϊνη καλαμποκιού, σκόνη
ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κρεμμυδιού, σκόνη πιπεριού, χρωστική Ε160c,
κόκκινο τσίλλι, ΦΙΣΤΙΚΙ, τροποποιημένο άμυλο καλαμποκιού,
τροποποιημένο φοινικέλαιο, δεξτρόζη, τροποποιημένο άμυλο
πατάτας, κρεμμύδι, σκόνη ορού ΓΑΛΑΚΤΟΣ, μπαχαρικά, αλεύρι
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ΣΙΤΟΥ, βελτιωτικό γεύσης: Ε620, Ε627, Ε621, Ε631, ρυθμιστής
οξύτητας: (Ε341,Ε330, Ε503, Ε504) συντηρητικό: E260,
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ, χρωστική: Ε110, εκχύλισμα πάπρικας, αρώματα,
τροποποιημένο άμυλο ταπιόκας, σάλτσα ΣΟΓΙΑΣ (νερό, σπόροι
ΣΟΓΙΑΣ, ΣΙΤΑΡΙ, αλάτι), κρέμα κρεμμυδιού, εκχύλισμα καπνού,
σκόνη γλυκόριζας, ενισχυτικό γεύσης: (E627, E631), άμυλο
ΣΙΤΟΥ.

Ανάμεικτοι ξήροί καρποί χωρίς αλάτι / Healthy
raw
ΚΑΣΙΟΥΣ, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, ΚΑΡΥΔΟΨΙΧΑ, ΦΙΣΤΙΚΙ,
σουλτανίνα, φυτικά έλαια

Αποξηραμένα φρούτα / Dry fruits
Αποξηραμένο χρυσόμηλο, σουλτανίνα, αποξηραμένο σύκο
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•
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•
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Χαλλουμωτή τυλιχτή
αλεύρι σίτου (γλουτένη), χαλούμι 25% (γάλα), ρικότα (γάλα),
χυμός πορτοκαλιού, ηλιέλαιο, αυγά, αλάτι, Ογκώδης παράγοντας:
μπέικιν πάουντερ
(Δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο, διττανθρακικό νάτριο,
καλαμπόκι

άμυλο, αλεύρι σίτου) , κανέλα, γαρίφαλο, μέντα

Ταχινόπιτα πλεξούδα
Συστατικά: αλεύρι σίτου (γλουτένη), ταχίνι (σησάμι) 60%, ηλιέλαιο,
ζάχαρη,
μαγιά, μέλι (ζάχαρη, μέλι 25%, γλυκόζη), βελτιωτικά (σιτάρι,
γαλακτωματοποιητής: μόνο λιπαρά
όξινα διγλυκερίδια, Αντικοινωνικός παράγοντας: ανθρακικό
ασβέστιο, ένζυμα.

Ελιωτή τυλιχτή
αλεύρι σίτου (γλουτένη), ελιές 22%, χυμός πορτοκαλιού, ηλιέλαιο,
κρεμμύδι, κόλιανδρος, αλάτι, διογκωτικός παράγοντας: μπέικιν
πάουντερ (Δισυδρογόνο νάτριο
πυροφωσφορικό, διττανθρακικό νάτριο, άμυλο καλαμποκιού,
αλεύρι σίτου), κανέλα,
γαρίφαλο, σουσάμι

Κριτσίνια Τυριών
Αλεύρι σίτου, αλεύρι καλαμποκιού, τυρί γραβιέρα Κρήτης
9.0%, τυρί Regato 7.0%, μίγμα φυτικών ελαίων (ηλιέλαιο
ραφινέ, παλμολεΐνη διπλής κλασμάτωσης), τυρί ανθότυρος
ξηρός Κρήτης 3,0% (προϊόν τυρογάλακτος), έξτρα παρθένο
Κρητικό ελαιόλαδο, νερό, ζάχαρη, μαγιά, αλάτι, εκχύλισμα
μαγιάς (σιμιγδάλι σκληρού σίτου, σιμιγδάλι καλαμποκιού),
λιαστή τομάτα.

Κριτσίνια Σουσαμιού
Αλεύρι σίτου, σουσάμι 7,6%, ταχίνι 6,1 %, μίγμα φυτικών
ελαίων (ηλιέλαιο ραφινέ, παλμολεΐνη διπλής κλασμάτωσης),
θυμαρίσιο Κρητικό μέλι 4,6%, γλυκαντικό μέσο: σιρόπι
αγαύης, μαγιά, νερό, αλάτι, κανέλλα.

Κριτσίνια Καλαμποκιού
Αλεύρι σίτου, μίγμα φυτικών ελαίων (ηλιέλαιο, παλμολεΐνη
διπλής κλασμάτωσης), αλεύρι καλαμποκιού 10,0%, νιφάδες
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καλαμποκιού 10,0%, μίγμα καλαμποκιού 5,4% (αλεύρι
σίτου, νιφάδες καλαμποκιού 35%, ηλιόσποροι 10%,
γλουτένη σίτου) ζάχαρη, φυτικές ίνες σίτου, αλάτι, μαγιά,
νερό.

Κριτσίνια Μεσογειακά
Αλεύρι σίτου, αλεύρι κρίθινο ολικής άλεσης, μίγμα φυτικών
ελαίων (ηλιέλαιο ραφινέ, παλμολεΐνη διπλής κλασμάτωσης),
τυρί ανθότυρος ξηρός Κρήτης 3,0% (προϊόν τυρογάλακτος),
λιαστή τομάτα 2,8%, έξτρα παρθένο Κρητικό ελαιόλαδο, ζάχαρη,
ελιές 2%, νερό, μαγιά, αρωματικά βότανα 0,8% (βασιλικός,
ρίγανη, θυμάρι), κρεμμύδι, σκόρδο, αλάτι.
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Κριτσίνια Χορταρικών
Αλεύρι σίτου, πράσο 6,6%, μίγμα φυτικών ελαίων (ηλιέλαιο
ραφινέ, παλμολεΐνη διπλής κλασμάτωσης), σπανάκι 6,0%,
αρωματικά βότανα 2,6% (μάραθος, άνηθος) έξτρα παρθένο
Κρητικό ελαιόλαδο, ζάχαρη, νερό, μαγιά, αλάτι, κρεμμύδι,
σταμναγκάθι Κρήτης 0,1%

Cookies Πραλίνα
Κρέμα πραλίνα 30% [ζάχαρη, φυτικά έλαια μη
υδρογονωμένα (καριτέ, ελαιοκράμβη), κακάο σε σκόνη 9%,
φουντουκόπαστα 6%, άμυλο αραβοσίτου, φυστίκια,
γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, αρωματική ύλη],
αλεύρι σίτου, ζάχαρη, φυτική μαργαρίνη μη υδρογονωμένη
(καριτέ, καρυδέλαιο, νερό, αλάτι, συμπυκνωμένος
βιολογικός χυμός λεμονιού, φυσική αρωματική ύλη),
κομμάτια σοκολάτας 9% (κακαόμαζα, ζάχαρη, βούτυρο
κακάο, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, αρωματική
ύλη: βανιλλίνη. Στερεά κακάο: 60% τουλάχιστον), βούτυρο
αγελαδινού γάλακτος, γάλα πλήρες σε σκόνη, αυγά, νερό,
διογκωτικά αρτοποιίας (δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο,
σόδα ζαχαροπλαστικής, διττανθρακικό αμμώνιο), αλάτι,
αρωματική ύλη.

Cookies Φιστικοβούτυρο
Κρέμα φυστικοβούτυρο 30% (πολτός φυστικιού 70%, ζάχαρη,
φυτικό έλαιο: ηλιέλαιο μη υδρογονωμένο), αλεύρι σίτου,
ζάχαρη, φυτική μαργαρίνη μη υδρογονωμένη (καριτέ,
καρυδέλαιο, νερό, αλάτι, συμπυκνωμένος βιολογικός χυμός
λεμονιού, φυσική αρωματική ύλη), κομμάτια σοκολάτας 9%
(κακαόμαζα, ζάχαρη, βούτυρο κακάο, γαλακτωματοποιητής:
λεκιθίνη σόγιας, αρωματική ύλη: βανιλλίνη. Στερεά κακάο: 60%
τουλάχιστον), βούτυρο αγελαδινού γάλακτος, γάλα πλήρες σε
σκόνη, αυγά, νερό, διογκωτικά αρτοποιίας (δισόξινο
πυροφωσφορικό νάτριο, σόδα ζαχαροπλαστικής, διττανθρακικό
αμμώνιο), αλάτι, αρωματική ύλη.

Σοκολάτα Γάλακτος
Ζάχαρη, βούτυρο κακάο, πλήρες γάλα σκόνη, κακαόμαζα,
γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, φυσικό άρωμα
βανίλιας. Στερεά κακάο 35,1% τουλάχιστον
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Καρκινοειδή

Αυγά

•

Ψάρια

Λούπινο

Γάλα
(Λακτόζη)

•

Μαλάκια

Σινάπι
(Μουστάρδα)

Καρποί με
κέλυφος

Αραχίδες
(Φιστίκια)

•

•

Σπόροι
Σησαμιού

•

Σόγια

•

Διοξείδιο
του Θείου

•

Μάζα κακάο, μαλτιτόλη, Βούτυρο κακάο, Γαλακτωματοποιητ;ές:
λεκιθίνη ηλίανθου και πολυγλυκερολικοί εστέρες
πολυρικινελαϊκού οξέος, Αρωματική ύλη. Στερεά κακάο 59%
τουλάχιστον
Η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει υπακτική
δράση

◉

Παρουσία Αλλεργιογόνου Ουσίας

Μπορεί να περιέχει ίχνη λόγω διασταυρούμενης μόλυνσης κατά τον χειρισμό.
Λόγω κοινόχρηστων χώρων προετοιμασίας και εξοπλισμού, δε μπορεί να διασφαλιστεί η απουσία ιχνών από αλλεργιογόνα συστατικά πέραν αυτών που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
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