
Γ Λ Υ Κ Α

ΚΡΕΜΑ PASSION

Ψημένη κρέμα από passion fruit, μάνγκο, τραγανό 
μπισκότο καρύδας & παγωτό καρύδα

8.50 € - vg, gf*

ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ

γεμισμένα με κρέμα σοκολάτας, παγωτό βανίλια & 
σάλτσα σοκολάτας

10.00 € - vg

ΠΑΒΛΟΒΑ

τραγανή μαρέγκα, κρέμα μπαχαρικών, 
μαριναρισμένα φρούτα εποχής & άρωμα λάιμ

10.00 € - gf, vg

«ΑΝΑΠΟΔΗ» ΜΗΛΟΠΙΤΑ

φουρνιστή μηλόπιτα με φύλλο σφολιάτας, 
σταφίδες, σάλτσα καραμέλας & παγωτό βανίλια

10.00 € - vg

ΣΠΙΤΙΚΑ ΠΑΓΩΤΑ & SORBET

Ρωτήστε μας για τις διαθέσιμες επιλογές
2.50 € - 1 μπάλα

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΩΝ 8, 15232  ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΗΛ.: +30 210 68 48 178 

vg = πιάτο vegetarian     vn = πιάτο vegan 
vn* = πιάτο που μπορεί να τροποποιηθεί σε vegan εκδοχή 

gf= gluten free   
gf*= πιάτο που μπορεί να τροποποιηθεί σε gluten free εκδοχή

Το κατάστημα διαθέτει ειδικό έντυπο για όλες τις αλλεργιογόνες 
ουσίες. Σε περίπτωση αλλεργίας ή δυσανεξίας σε κάποια από αυτές, 

παρακαλούμε ενημερώστε τον σερβιτόρο σας.



D E S S E R T S

PASSION CREAM

baked passion fruit custard, mango, coconut 
touille & coconut ice cream

8.50 € - vg, gf*

PROFITEROLES

milk chocolate cream, vanilla ice cream  
& chocolate sauce 

10.00 € - vg

PAVLOVA

meringue filled with spiced pastry cream, 
marinated seasonal fruit & lime zest 

10.00 € - gf, vg

«UPSIDE-DOWN» APPLE PIE

oven-baked apple pie with puff pastry, raisins, 
caramel sauce & vanilla ice cream

10.00 € - vg

HOUSE MADE ICE CREAM & SORBET

Please ask us for the available options
2.50 € - per scoop

8 ELEFTHEROTON SQUARE, 15232  HALANDRI
ΤEL.: +30 210 68 48 178

vg = vegetarian dish     vn = vegan dish 
vn* = vegan with minor changes 

gf= gluten free 
gf*= gluten free with minor changes

Our restaurant provides a specific warning list of allergens.  
In case of an allergy or intolerance to any of those, please notify 

your server.  


