
Prices include service charge & VAT. Please inform your server of any allergies so they can advise on the best dishes for you. We cannot guarantee that any of our 
dishes are allergen free / Οι τιμές περιλαμβάνουν το δικαίωμα υπηρεσίας και το Φ.Π.Α. Παρακαλούμε ενημερώστε τον σερβιτόρο σας για οποιαδήποτε αλλεργία ή ευαισθησία 
για να σας παρέχει σχετικές πληροφορίες για τα πιάτα μας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για οποιοδήποτε πιάτο ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες.

COCONUT PANNA COTTA
Spiced pineapple compote,

toasted coconut flakes
Ανανάς κομποτέ, νιφάδες καρύδας

6.90

ACAI & LIME SEMIFREDDO
Caramelised bananas,

hazelnut praline
Καραμελωμένες μπανάνες
& πραλίνα φουντουκιού

6.90

LEMON CURD BAR
Set lemon curd, buttery

biscuit base, raspberry compote, 
pistachio sprinkle

Κρέμα λεμονιού σε βάση
μπισκότου, κομποτέ

από βατόμουρα & φυστίκι Αιγίνης
7.20

PEANUT CHOCOSPHERE
Chocolate brownie, salted caramel 

& Chantilly-stu�ed chocolate 
dome, salted-caramel ice cream, 

peanut praline crunch
Μπράουνι σοκολάτας σε σοκολατένια

σφαίρα με γέμιση κρέμα σαντιγύ &
αλατισμένη καραμέλα, παγωτό 

αλατισμένης καραμέλας & τραγανή 
πραλίνα φυστικιού 

7.60

CHEESECAKE BROWNIE
Fudgy cheesecake-rippled

chocolate brownie, vanilla ice 
cream, salted-caramel sauce

& popcorn
Με παγωτό βανίλια, σάλτσα 
αλατισμένης καραμέλας & 
καραμελωμένο popcorn

7.50

-----------------------------------    DESSERTS    -----------------------------------

ESPRESSO MARTINI
Grey Goose, Kahlua & espresso / Grey Goose, Kahlua & εσπρέσσο

8.00

-----------------------  DESSERT COCKTAIL   -----------------------



Prices include service charge & VAT. Please inform your server of any allergies so they can advise on the best dishes for you. We cannot guarantee that any of our 
dishes are allergen free / Οι τιμές περιλαμβάνουν το δικαίωμα υπηρεσίας και το Φ.Π.Α. Παρακαλούμε ενημερώστε τον σερβιτόρο σας για οποιαδήποτε αλλεργία ή ευαισθησία 
για να σας παρέχει σχετικές πληροφορίες για τα πιάτα μας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για οποιοδήποτε πιάτο ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες.

------------------------------    COFFEE & TEA    ------------------------------ 
ESPRESSO

2.90

DOUBLE
ESPRESSO

3.80

CAPPUCCINO
3.90

LARGE
CAPPUCCINO

4.20

------------------------------    ICED COFFEE    ------------------------------ 
FREDDO

ESPRESSO
3.60

FREDDO
CAPPUCCINO

3.90

ESPRESSO
MACCHIATO

2.90

LATTE
3.80

AMERICANO
3.50

TEA
English Breakfast / Earl Grey / Chamomile
Green Tea / Herbs & Honey / Peppermint

3.20


