gohealthyetc.
#feelgoodfood
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7:30 ΠΜ – 7:30 ΜΜ/ ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00 ΠΜ – 7:00 ΜΜ

Το Gohealthyetc. είναι το νέο casual εστιατόριο και
all-day cafe στην Έγκωμη. Προσφέρει μια μεγάλη
ποικιλία από υπέροχες, θρεπτικές και υγιεινές επιλογές
για φαγητό και ποτό, για πρόγευμα, μεσημεριανό και
δείπνο.
Το Gohealthyetc. είναι η απόλυτη εναλλακτική
επιλογή στο junk food, προσφέροντας αυθεντικά
wraps, σάντουιτς και σαλάτες εμπνευσμένα από κάθε
γωνιά του κόσμου, αλλά και σούπες και πιάτα
φτιαγμένα με αγάπη που μπορείτε να τα απολαύσετε
στο χώρο μας ή να τα πάρετε μαζί σας.
Τα δικής μας παραγωγής κρουασάν και κέικ, τα αλμυρά
μας μαζί με sweet pots, bagels, μάφινς, και τα μπισκότα
μας θα συνοδεύουν το τσάι ή τον φτιαγμένο από ειδικά
επιλεγμένα μείγματα καφέ σας ή και τα smoothies και
τους φρέσκους χυμούς από το μεγάλο μπαρ

@gocoffee @gohealthyetc.
Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ποιοτικό γρήγορο
φαγητό, φτιαγμένο από φρέσκα υλικά, σε χαμηλές
τιμές. Η ομάδα των σεφ μας πέρασε αμέτρητες ώρες,
τελειοποιώντας τις γεύσεις μας, έχοντας πάντα υπόψη
τη διατροφική τους αξία. To feelgood-food μας θα
προσφέρεται φρέσκο καθημερινά, αφού δεν θα
φυλάμε τίποτα για την επόμενη μέρα!
Για πρόγευμα δοκιμάστε κρουασάν σοκολάτας ή
βουτύρου, την τυρόπιτα δικής μας συνταγής, το
χορτοφαγικό κις ή ένα μπολ με βρώμη.
Για μεσημεριανό ή δείπνο μπορείτε να επιλέξετε
ανάμεσα σε κρύα σάντουιτς σε ψωμιά που ζυμώνουμε
εμείς, όπως artisan baguettes, ciabatta, focaccia και
wraps, φρέσκες σαλάτες όπως την αγαπημένη μας

superfood salad με κινόα και παντζάρι, την ταμπουλέ
με φαλάφελ, ζεστές σούπες αλλά και γεύματα με
κοτόπουλο, σολομό, νούντλς και μακαρόνια.
Προσφέρουμε επίσης vegan επιλογές. Μπορείτε να
απολαύσετε το φαγητό σας στο χώρο μας ή να το
πάρετε μαζί σας. Σύντομα θα προσφέρουμε και
delivery.
Οι μπαρίστας του @gocoffee φτιάχνουν τα καλύτερα
ποτά στην πόλη. Φρεσκοκαβουρδισμένους καφέδες,
εσπρέσο και latte, την καλύτερη ζεστή σοκολάτα στην
πόλη, ξεχωριστές επιλογές για τσάι και φρέσκους
χυμούς και superfood smoothies φτιαγμένα με φρέσκα
φρούτα, λαχανικά, πρωτεΐνη και γάλα αμυγδάλου για
να σας δώσουν ενέργεια και βιταμίνες.
Η υπόσχεση μας: θα μαγειρεύουμε φαγητό και θα
φτιάχνουμε ποτά που θα αγγίζουν την τελειότητα κάθε
μέρα, χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας υλικά για
ένα υγιεινό και θρεπτικό lifestyle.

η ομάδα του gohealthyetc.
Που θα μας βρείτε
Διογένους 1, Έγκωμη
2404 Λευκωσία
(Απέναντι από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο)
Tηλ: 22744744
www.gohealthyetc.com

ΠΡΟΓΕΥΜΑ/ΥΓΕΙΝΑ ΜΠΟΛ
Τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με το πρόγευμα στο @gohealthyetc. Ξεκίνησε την μέρα σου
με τα υπέροχα, φρέσκα υγιεινά μπολ, που φτιάχνουμε στην κουζίνα μας κάθε πρωί.

Μπολ αυγά και σπανάκι

€1.80

Μπολ πρωτεΐνης με 2 βρασμένα αυγά, ελεύθερης
βοσκής και φρέσκο σπανάκι.

Croque Monsieur

Μπολ γιαούρτι και γκρανόλα

Φέτα από το δικό μας ψωμί με τυρένια κρέμα
μπεσαμέλ, γαρνιρισμένα με χαμ Grand Gourmet και
δεύτερη ψημένη φέτα ψωμί με τυρί κρέμα. (Ζεστό)

€3.60

Γιαούρτι χωρίς λιπαρά, καλυμμένο με γκρανόλα,
καρύδια πεκάν και φουντούκια, με maple syrup και
μέλι.

Fruit Mix

€4.20

€2.00

Επιλογή από εποχιακά φρούτα (150 γρ)

Μπολ μέλι και ανανάς

€3.20

Μπολ πρωινού με ανανά, βακκίνια, μέλι, γιαούρτι
χωρίς λιπαρά και γκρανόλα.

Fruit Mix

Βρώμη με εποχιακά φρούτα

Just Fruit

€3.60

Βρώμη, κομπόστα φρούτων με μέλι, άπαχο γάλα,
γιαούρτι χωρίς λιπαρά και σπόροι chia με φρέσκα
εποχιακά φρούτα.

€3.00

Βρώμη, goji berries, βακκίνια, μέλι, άπαχο γάλα,
γιαούρτι χωρίς λιπαρά και βανίλια καλυμμένα με
νιφάδες αμυγδάλου και φουντουκιού.

Ομελέτα Tamagoyiaki

€3.90

Αφράτη ρολό Γιαπωνέζικης ομελέτας πάνω στο δικό
μας ψωμί. (Ζεστό)

€1.80

Επιλογή από κομμένα εποχιακά φρούτα (150 γρ)

Just Fruit
Μούσλι Bircher με μούρα

€3.00

Επιλογή από εποχιακά φρούτα (240 γρ)

€2.80

Επιλογή από κομμένα εποχιακά φρούτα (240 γρ)

ΑΛΜΥΡΑ
Στην κουζίνα του @gohealthyetc ψήνουμε κάθε πρωί τα δικά μας κρουασάν, αλμυρά και
πίτες.

Κρουασάν βουτύρου

€1.50

Το δικό μας, αυθεντικό κρουασάν βουτύρου.

Κρουασάν σοκολάτας

Κλασσική τυρόπιτα
Κλασσική σπιτική τυρόπιτα. (Ζεστή)

€1.80

Φρεσκοψημένο, σπιτικό κρουασάν σοκολάτας και
φουντουκιού με ανάλατο βούτυρο και το καλύτερο
κακάο του κόσμου.

Ζαμπονόπιτα

€2.20

Φρεσκοψημένο, σπιτικό κρουασάν αμυγδάλου με
ανάλατο βούτυρο και γέμιση αμυγδάλου.

€1.80

Μπριός με λεπτή και ελαφριά επάλειψη κρέμας
βανίλιας από τη Μαδαγασκάρη, γεμάτη με βιολογικές
σταφίδες από την Κόρινθο.

Μπριός σοκολάτας

€1.80

€3.20

Τάρτα με τραγανό μπέικον, μανιτάρια, τυρί gruyere,
φρέσκα κρέμα, γάλα, αυγά ελεύθερης βοσκής και
μοσχοκάρυδο. (Ζεστό)

Χορτοφαγικό κις
Κορινθιακή μπριός

€2.20

Η κλασική μας ζαμπονόπιτα. (Ζεστή)

Κις λορέν
Κρουασάν αμυγδάλου

€2.20

€3.00

Τάρτα με λαχανικά. (Ζεστό)

Μίνι αλμυρά και πίτες

€14.00/κιλό

Επιλογές από μικρά αλμυρά και πίτες με τυρί, χαμ,
ελιές και σπανάκι για σνακ ή κέρασμα. (Ζεστό)

Ζύμη γάλακτος και βουτύρου γεμάτη με κρέμα
φουντουκιού και σοκολάτας, γαρνιρισμένη με ψητά
φουντούκια.

Μπουκιές κις

Στικς κανέλλας

Ψημένες αλμυρές τάρτες με λαχανικά ή μπέικον,
μανιτάρια, τυρί gruyere και γέμιση κρέμα custard.
(Ζεστό)

€1.50

Σπιτική ζύμη για τραγανό στικ γαρνιρισμένο με μείγμα
κανέλας και ζάχαρης.

€17.00/κιλό

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
Επιλογές από μπαγκέτες, ciabatta, focaccia ή ψωμί σε φέτες, bagels και wraps, όλα
φρεσκοζυμωμένα και ψημένα στον φούρνο μας, με ποιοτικά υλικά και φρέσκα λαχανικά.
ΜΠΑΓΚΕΤΕΣ

Χαμ-Βούτυρο

WRAPS

€4.50

Μπαγκέτα ψημένη στον πετρόφουρνο μας, με βούτυρο
και μουστάρδα Dijon, χαμ Grand Gourmet, λιωμένο
τυρί, καρδιές μαρουλιού και ντομάτα.

Κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής

€4.20

Η δική μας πολύσπορη, ολικής αλέσεως μπαγκέτα,
ζυμωμένη με maple syrup και γεμιστή με τόνο,
μαγιονέζα τόνου, βούτυρο, μαρούλι, ντομάτες και
αγγούρι.

Προσιούτο και Πεκορίνο Sardo

€5.00

Μπαγκέτα με προζύμη, ψημένη στον
πετρόφουρνο μας, γεμιστή με 18μηνο προσιούτο
San Danielle, ξύσματα τυρίου πεκορίνο Sardo,
φρέσκο βασιλικό, ρόκα και premium ελαιόλαδο.

Pugliese Mortadella

€4.80

Wrap τορτίγιας με κρέμα τυρί μασκαρπόνε,
καρδιές μαρουλιού, φρέσκοψημένα ρεβίθια,
κύμινο, αβοκάντο και ντομάτες.
(ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ)

€4.20

Μπαγκέτα με προζύμι, γεμιστή με μαγιονέζα,
κοτόπουλο φιλέτο, αγγούρι και κόκκινο και
πράσινο μαρούλι.

Τόνος Μαγιονέζα και Αγγούρι

Wrap με Ρεβίθια και Αβοκάντο

€4.20

Σπιτική φοκάτσια Pugliese ψημένη με κερασοντομάτες,
δεντρολίβανο και αλάτι, καλυμμένη με κρέμα
μασκαρπόνε και Ιταλική μορταδέλα.

Wrap Πάπια και Σόγια

€5.20

Wrap τορτίγιας με πάπια κονφί σε σος teriyaki
γαρνιρισμένη με Κινέζικο λάχανο, αγγούρι και
φρέσκα κρεμμυδάκια.

Wrap με Κοτόπουλο Σχάρας

€5.20

Wrap τορτίγιας με στραγγιστό γιαούρτι, σουμάκι,
φρέσκο σπανάκι, κοτόπουλο σχάρας, ανάμικτα
πιπέρια και ντομάτες.

Wrap Φαλάφελ και Σουσάμι

€4.80

Wrap τορτίγιας με σπιτικό φαλάφελ, ντρέσινγκ
ταχίνι, μαρούλι και ντομάτες.
(ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ/ VEGAN)

Μεσογειακό Wrap

€4.80

Wrap τορτίγιας αλειμμένο με κρέμα φέτας, ρίγανη
και γεμιστό με κολοκυθάκια στη σχάρα,
μελιτζάνες, κερασοντομάτες, φέτα, ρόκα και ελιές
Καλαμάτας. (ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ)

BAGEL

New York Bagel με Σολομό

€5.50

WRAPS στο ΚΟΥΤΙ

Το bagel μας, με καπνιστό σολομό, τυρί κρέμα με
άνηθο, κάπαρη, ψιλοκομμένο βραστό αυγό, κονφί
ντομάτας και μαρούλι Lollo Biondo.

Πάπια Πεκίνου

CIABATTA

Τυρί και Χαμ Γαλοπούλας

Wrap τορτίγιας με πάπια κονφί σε σος teriyaki
γαρνιρισμένη με Κινέζικο λάχανο, αγγούρι και
φρέσκα κρεμμυδάκια. Κομμένο σε κομμάτια
σερβίρεται σε ένα κουτί.

€5.00

Σπιτική ciabatta με χαμ γαλοπούλας,
μοτσαρέλα,ρόκα, κονφί κερασοντομάτας και
αλοιφή τυρί μασκαρπόνε.

Ciabatta ελιάς, κοτόπουλο και αυγό €4.80
Ciabatta ζυμωμένη με ελιές και τυρί μασκαρπόνε,
ρόκα, αυγά ελευθέρας βοσκής, κοτόπουλο φιλέτο,
και ψημένες κερασοντομάτες.

Ψωμί Φέτα
Super Club

Κοτόπουλο Φαχίτας

Φιλέτο κοτόπουλο τυλιγμένο σε σπιτική τορτίγια
με γκουακαμόλε, φρέσκες πιπεριές, κόλιανδρο,
μείγμα μπαχαρικών και ώριμο τυρί τσένταρ.
Κομμένο σε κομμάτια σερβίρεται σε ένα κουτί.

€4.50

Sandwich platter

€4.00

Τριώροφο σάντουιτς με το δικό μας σπιτικό ψωμί,
ψημένο και γεμισμένο με μαρούλι, μαγιονέζα,
ντομάτα και μπέικον.

€4.00

Το δικό μας σπιτικό ψωμί με αβοκάντο, αυγό
ελευθέρας βοσκής, κοτόπουλο, μαρούλι και
μαγιονέζα. Ένα σάντουιτς γεμάτο πρωτεΐνη που θα
σας δώσει ενέργεια!

από €25.00

Καθημερινές επιλογές από τα φρέσκα ψωμιά και
τορτίγιες μας, κομμένα σε μπουκιές με μια μεγάλη
ποικιλία αλοιφών, αλλαντικών και τυριών.

Fruit platter

Κοτόπουλο, Αβοκάντο και Αυγό

€5.60

PLATTERS

Τριώροφο σάντουιτς με το δικό μας σπιτικό ψωμί,
ψημένο και γεμισμένο με αυγά ελευθέρας βοσκής,
κοτόπουλο, τραγανό μπέικον και ντομάτες. Κάθε
φέτα είναι καλυμμένη με μαρούλι και μαγιονέζα.

Κλασσικό BLT

€5.70

από €22.00

Επιλογές από φρέσκα εποχιακά φρούτα.

ΣΑΛΑΤΕΣ
Η ομάδα του @gohealthyetc φτιάχνει καθημερινά φρέσκες σαλάτες με τα καλύτερα και πιο
φρέσκα υλικά.
Niçoise Salad

€6.20

Η κλασική τονοσαλάτα με μαρούλι, γαλλικά φασόλια,
βραστά αυγά ελευθέρας βοσκής, ντομάτες, πατάτες,
ελιές Καλαμάτας και αντζούγιες με ντρέσινγκ λαδόξιδο.

Σαλάτα με όσπρια

€5.90

Μαυρομάτικα φασόλια και τόνος σε βάση πράσινων
φύλλων με ψημένα πιπέρια, ψιλοκομμένο μαϊντανό,
σερβιρισμένο με ντρέσινγκ ελαιόλαδο και λεμόνι.

(ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ)

Μεσογειακή Σαλάτα Νάξου

€5.50

Φύλλα σαλάτας, κολοκυθάκι σχάρας, μελιτζάνα,
χρωματιστά πιπέρια, ελιές Καλαμάτας, κάπαρη, φέτα,
ρίγανη και ελαιόλαδο. (ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ)

Hambra Tabbouleh & Falafel

€6.50

Ένας αναζωογονητικός συνδυασμός με πιλάφι,
ντομάτες, αγγούρι και δυόσμο μαζί με το σπιτικό μας
φαλάφελ αρωματισμένο με Λιβανέζικα μπαχαρικά και
σερβιρισμένο με ντρέσινγκ λεμόνι-ταχίνι.

Egg Noodles με Κοτόπουλο

€6.90

Egg noodles με κοτόπουλο φιλέτο, ψημένο στη δική
μας σος teriyaki και ψημένα πιπέρια, λάχανο, καρότα,
κρεμμύδια, μπιζέλια και αλατισμένα φιστίκια.

Περουβιανή Shrimp Pasta Salad

€6.50

Μακαρόνια φαρφάλες με ελαφρύ ντρέσινγκ Huancaina
κίτρινων πιπεριών, κρεμμύδια, φρέσκο κολίανδρο,
ψημένα πιπέρια και γαρίδες. (ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ)

(ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ/ VEGAN)

Κοτόπουλο Hanoi
Κοτόπουλο Αβοκάντο και Αυγό

€6.20

Κοτόπουλο φιλέτο στη σχάρα, αυγό ελευθέρας βοσκής,
μαρούλι, Κινέζικο λάχανο, ανάμεικτα πιπέρια,
καλαμπόκι, φρέσκο κολίανδρο, αβοκάντο και σπιτικό
ντρέσινγκ λαδόξιδο.

Γαλοπούλα Tonnato

€5.50

Φιλέτο γαλοπούλας ψημένο σε αρωματικό ζωμό,
κομμένο σε λεπτά κομμάτια και σερβιρισμένο σε βάση
με Κινέζικο λάχανο, βραστές πατάτες, κάπαρη, ψημένες
ντομάτες και σπιτικό ντρέσινγκ λαδόξιδο.

Fusilli Caesar Salad

€6.20

Iταλικά μακαρόνια fusilli με σπιτική μαγιονέζα,
φτιαγμένη από αυγά ελευθέρας βοσκής και παρμεζάνα
Reggiano, αντζούγιες, φρέσκο κρεμμυδάκι, σος
Worcestershire και κοτόπουλο.

€5.50

Μαριναρισμένο και αργοψημένο κοτόπουλο σε σάλτσα
σόγιας και μαύρων φασολιών, σερβιρισμένο σε λεπτά
φύλλα Κινέζικου λάχανου, με αλατισμένα φιστίκια,
αγγούρι, φρέσκο κρεμμυδάκι, γαρνιρισμένο με ψητό
σουσάμι και ντρέσινγκ σόγιας και μαύρων φασολιών.

Puebla Mexican Salad

€5.50

Μια σαλάτα με πολλή πρωτεΐνη και φυτικές ίνες.
Σίκαλη με μεξικάνικες γεύσεις, αβοκάντο, καλαμπόκι,
ψητά πιπέρια, φρέσκο κολίανδρο και καβουρδισμένη
κοιλιά χοιρινού με ελαφρύ Μεξικάνικο ντρέσινγκ.

Ιταλική σαλάτα με πέννες και πέστο €6.70
Μακαρόνια πέννες με πέστο Genovese και μοτσαρέλα
bocconcini, λιαστές ντομάτες και ρόκα.

Salmon Super Food Salad

€6.70

Φρέσκος σολομός Σκωτίας ψημένος σε ατμό και
σερβιρισμένος με φακές, μπρόκολο και ανάμεικτα
φύλλα σαλάτας μαζί με ντρέσινγκ μουστάρδας και
φρέσκου εστραγκόν. (ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ)

ΣΟΥΠΕΣ
Γκουρμέ και ισορροπημένες, οι σούπες μας
φτιάχνονται με υλικά υψηλής ποιότητας και
σερβίρονται με το φρέσκο ψωμί μας.

Κολοκυθόσουπα

€3.00/€4.50

Μια αληθινά υπέροχη και ΥΓΙΕΙΝΗ κλασσική
κολοκυθόσουπα με βάση το σπιτικό μας ζωμό,
φτιαγμένη από ψημένη κολοκύθα για maximum γεύση.

Χορτόσουπα

€3.00/€4.50

Ο σπιτικός ζωμός λαχανικών μας, φτιαγμένος από
αργοψημένα και προσεκτικά επιλεγμένα λαχανικά
κήπου. Ένα χορταστικό και ΥΓΙΕΙΝΟ γεύμα.

ΓΛΥΚΑ, ΜΑΦΙΝΣ ΚΑΙ ΜΠΙΣΚΟΤΑ
Επιλογές από γκουρμέ επιδόρπια για ένα γλυκό διάλειμμα κατά τη διάρκεια της μέρας σας. Όλα
φτιαγμένα με αγάπη και υλικά υψηλής ποιότητας.

Τροπική Καρύδα και Ανανάς

€3.30

Ελαφριά μαρέγκα παντεσπάνι καλυμμένη με κομμάτια
ψημένου ανανά και κρέμα μασκαρπόνε μαζί με
καρύδα, γαρνιρισμένη με mix ανανά στη σπιτική μας
ζελατίνη και ξύσματα καρύδας.

Raspberry Delight

€3.30

Σαβουαγιάρ με σιρόπι βατόμουρο καλυμμένο με τη
δική μας “crème Madame” – custard και φρέσκα κρέμα
– μαζί με βανίλια Μαδαγασκάρης, βατόμουρα και
ζελατίνη βατόμουρο.

Μους Καραμέλα-Σοκολάτα

€3.00

Παντεσπάνι σοκολάτας καλυμμένο με καραμέλα και
σοκολάτα γάλακτος με ξηρούς καρπούς, μαζί με
αυθεντική μους μαύρης σοκολάτας “Manjari” με
καραμέλα και γέμιση κρεμ μπρουλέ, γαρνιρισμένη με
γλάσο σοκολάτας.

Limoncello

€1.80

Μάφιν φιστικιού με μούρα.

American Cookie, σοκολάτα γάλακτος €1.50
Μπισκότο σοκολάτας με κομματάκια σοκολάτας
γάλακτος.

Διπλό American Chocolate Cookie

€1.50

Μπισκότο σοκολάτας με κομματάκια μαύρης
σοκολάτας.

American Nuts & Cranberries Cookie

€1.50

Μπισκότο με λευκή σοκολάτα, ψημένα φουντούκια και
ξηρά βακκίνια.

Σνακ
€3.30

Αργοψημένα μήλα “Granny Smith” με κανέλα Κεϋλάνης
σε κρεμώδες ρυζόγαλο, πασπαλισμένο με κανέλα
Κεϋλάνης

Μάφιν Σοκολάτα και Καραμέλα

Μάφιν με Φιστίκια και Μούρα

€3.00

Κέικ λεμόνι με το δικό μας σιρόπι Limoncello,
καλυμμένο με “Inspiration Yuzu,” κρέμα λευκής
σοκολάτας με εσπεριδοειδή, γαρνιρισμένο με
φράουλες.

Ρυζόγαλο Imperial Creamy

Μάφιν σοκολάτας γεμιστό με αλατισμένη καραμέλα.

€1.80

Πατατάκια Τσακίρης αλάτι (45 g)

€1.20

Πατατάκια Τσακίρης ρίγανη (45 g)

€1.20

Πατατάκια Τσακίρης ξύδι (45 g)

€1.20

ΚΑΦΕΔΕΣ, ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ SMOOTHIES
Φρεσκοκαβουρδισμένοι καφέδες, η καλύτερη ζεστή σοκολάτα στην πόλη, φρεσκοστιμμένοι χυμοί και
superfood smoothies.

Ζεστά
Espresso
Διπλό Espresso
Macchiato
Διπλό Macchiato

Iced Flat White

€2.70

Iced Latte

€3.00

Iced Americano

€2.60

Mochaccino

€3.20

Φραπέ

€2.00

Παγωμένη Σοκολάτα

€2.90

€1.50
€2.00
€1.80
€2.20

Cappuccino

€2.80

Café Latte

€2.80

Μόκα

€3.00

Flat White

€2.70

Americano

€2.40

White Americano

€2.80

Στιγμιαίος Καφές

€2.00

Ζεστή σοκολάτα

€2.90

Κρύα
Freddo Espresso

€2.40

Freddo Espresso Large

€2.80

Freddo Cappuccino

€2.80

Τσάι
Βότανα

€2.40

Βότανα Gourmet

€2.80

Κρύο Τσάι με Βότανα

€2.40

Κρύο Gourmet Τσάι

€2.80

Extras
Ντεκαφεϊνέ
€0.50
Γεύσεις
(καραμέλα, βανίλια, φουντούκι) €0.50
Επιλογές σε γάλα
(ινδοκάρυδο, αμύγδαλο, σόγια) €0.30
Μέλι
€0.50

Smoothies
Green Valley

€3.80

Very Berry

€4.40

Tropical Bliss

€4.40

Ombre

€4.20

Cold Pressed Χυμοί
Πορτοκάλι

€2.80

Καρότο

€3.90

Ανανάς

€4.20

Γκρέιπφρουτ

€2.80

Detox

€3.60

Αναψυκτικά/Ποτά
Coca Cola

€1.30

Perrier 33cl

€2.00

Coca Cola Stevia

€1.60

Perrier Λεμόνι 33cl

€2.40

Coca Cola Zero

€1.30

Perrier Lime 33cl

€2.40

Coca Cola Light

€1.30

SHARK 25cl

€2.20

Sprite

€1.30

SHARK LIGHT 25cl

€2.50

Sprite Zero

€1.30

Carlsberg 33cl

€2.00

Fanta Λεμόνι

€1.30

Corona 35.5cl

€3.30

Fanta Πορτοκάλι

€1.30

BNG Cuvee άσπρο 18.5cl

€3.15

Νερό Αύρα

€0.80

BNG Cuvee κόκκινο 18.5cl

€3.15

Νερό Αγρός

€0.70

Μοσχοφίλερο Μπουτάρη
άσπρο 18.7cl

€4.40

Αγιωργίτικο Μπουτάρη
κόκκινο 18.7cl

€4.40

