Μoνός Διπλός

Espresso
1.40 1.80
Cappuccino
1.70 2.00
Freddo Espresso		
1.80
Freddo Cappuccino		
2.00
Macchiato
1.60 1.90
Ελληνικός
1.50 1.80
Freddoccino		3.30
Frappe - Nescafe
1.50
Φίλτρου		1.70

Φυσικός Χυμός πορτοκάλι
Φυσικός Χυμός Ανάμεικτος
Φρέσκο Τσάι ζεστό ή κρύο
Σοκολάτα ζεστή ή κρύα

2.00
3.50
2.00
2.50

Milkshakes - Smoothies

4.00

(κανονική ή λευκή)

Πορτοκαλάδα - Λεμονάδα - Sprite
Coca Cola (κανονική, light, zero),
Εμφιαλωμένο νερό 0,50ml

1.50
0.50

Σοκολατόπιτα
Λεμονόπιτα
Cheesecake
Μιλφέιγ
Προφιτερόλ
Τούρτα μόκα
Cookies
Bueno
Banoffee
Souffle σοκολάτας
Τρουφάκια (τεμάχιο)

Όλα τα γλυκά
τα παρασκευάζουμε
καθημερινά.
Ρωτήστε μας
για τα γλυκά
ημέρας.

3.00
3.00
3.00
3.50
3.50
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
0.50

Όλες οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε είναι πιστοποιημένες κατά
ISO 22000. Το κατάστημά μας, καθώς και οι προμηθευτές μας, πληρούν τις σχετικές
απαιτήσεις υγιεινής και εφαρμόζουν πάγιες διαδικασίες βάσει των αρχών του HACCP. Το
κοτόπουλο και το μπριός είναι κατεψυγμένα. Οι λουκουμάδες τηγανίζονται σε ηλιέλαιο.
Οι τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α. 13%
ή 24%, δημοτικός φόρος 0,5 %). Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών
χωρίς προειδοποίηση. Η επιχείρησή μας διαθέτει εγκεκριμένο τερματικό αποδοχής
όλων των καρτών POS. Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει
το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (Απόδειξη ή Τιμολόγιο). The Consumer is not obliged
to pay, if the notice of payment is not received (receipt-invoice).
Αγορανομικός υπεύθυνος: Δέδες Νικόλαος

Ναυσικάς 66 | Παλαιό Φάληρο |175 64
(Πλατεία Ντάβαρη)

Τηλ.: 210 981 2270

Heineken - Φιξ

1.80

www.miaglikiaistoria.gr

Zητήστε μας

το POS

glikiaistoria

glikiaistoria

Ώρες
διανομής
8:30 - 23:00
Eλάχιστη
παραγγελία

στη πόρτα σας!!!

glikia.istoria



5€

1 κρουασάν σοκολάτας,
1 αλμυρό κρουασάν
ή μπριός με 3 υλικά
& 1 καφές

4€



1 μερίδα Pancakes
με 2 υλικά
& 1 καφές

6,50 €

Για όλες τις ώρες...
Γαλλικό κρουασάν Βουτύρου		
Γαλλικό κρουασάν Πραλίνας		
Γαλλικό κρουασάν Dark Chocolate		
Γαλλικό κρουασάν Bueno		
Γαλλικό κρουασάν 		
με κρέμα ζαχαροπλαστικής και φράουλες

1.00
1.40
1.40
1.40
2.20

Μπριός  | Κρουασάν 
1.60 | 1.90
1 Philadelphia, γαλοπούλα, ντομάτα
2 Τυρί, ζαμπόν, μαγιονέζα
3 Τυρί γκούντα, Philadelphia, σαλάμι, ντομάτα
4 Φέτα, ντομάτα, ελιές, ρίγανη
Κουλούρι Θεσσαλονίκης		
0.60
Κουλούρι γεμιστό (έως 2 υλικά)		
1.40
Ομελέτα τυρί (3 αυγά)		
3.50

Ομελέτα Special (3 αυγά)		
5.50
τυρί, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, πιπεριά
Αυγά scrambled		
3.50
Τορτίγια (tortilla) 
1 Τυρί Guda, κοτόπουλο, μαρούλι,
σως μουστάρδας		
2 Philadelphia, γαλοπούλα, ντομάτα

Κρέπα απλή με Τυρί 
Ελαφριά

Συνδυάστε
τες με παγωτό
2,00€/μπάλα

Όλες οι
κρέπες και
τα σάντουιτς
σερβίρονται
με πατατάκια

4.00
6.00
Tυρί, γαλόπουλα, καλαμπόκι, πιπεριά, τυροσαλάτα 		
Special
7.00

 Μπορείτε να δημιουργήσετε μόνοι σας την

αγαπημένη σας αλμυρή κρέπα, τορτίγια, μπριός ή
κρουασάν με υλικά της επιλογής σας:
Τυρί gouda, Philadelphia, φέτα, ζαμπόν, μπέικον,
γαλοπούλα, κοτόπουλο, ντομάτα, πιπεριά, καλαμπόκι,
μανιτάρια, ελιές, πατατάκια, αυγό, μαγιονέζα,
σως μουστάρδας κ.ά.

4.00
4.50

Πραλίνα και μπισκότο

Μικρό κυπελλάκι (1 γεύση) 2.00
Μεσαίο κυπελλάκι (2 γεύσεις) 4.00
Μεγάλο (3 γεύσεις)
5.20
Τιμή κιλού
15.80

Διαθέτουμε
μεγάλη ποικιλία
γεύσεων
Χωρίς Γλουτένη
ακόμα και Cookies
Gluten Free

5.00
Πραλίνα bueno, μπισκότο Oreo και μπανάνα 		
Όλα τα παγωτά παρασκευάζονται από εμάς
Τυρί, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, ντομάτα,
τυροσαλάτα, αυγό, πατατάκια sticks
με αγνά υλικά, φρέσκο γάλα και κρέμα γάλακτος
Coconut
5.00
από οικογενειακές φάρμες στη Μακεδονία.
Εξοχής
6.50
Πραλίνα, μπανάνα, ινδική καρύδα 		
Τυρί, ντομάτα, πιπεριά, καλαμπόκι, μανιτάρια,
Ζέβρα
5.00
Τα σορμπέ μας είναι με βάση το νερό, με φρέσκα
ελιές, τυροσαλάτα		
φρούτα και είναι κατάλληλα για χορτοφάγους.
Πραλίνα και λεύκη σοκολάτα
Πικάντικη
6.00
Bueno

Τυρί, σαλάμι αέρος, ντομάτα, τυροσαλάτα,
αυγό, ταμπάσκο 		
4 τμχ. με

Χορταστική

6.50

Power tower

6.90

Veggie

5.90

Τυρί, κοτόπουλο, ντομάτα, μανιτάρια, Philadelphia

Διπλό τυρί, ζαμπόν, μπέικον ντομάτα, αυγό, μαγιονέζα

Tυρί, μανιτάρια, πιπεριά, ντομάτα, καλαμπόκι, μαγιονέζα

4.00
3.50

Κρέπα πραλίνα 
Κλασσική

Η ώρα του γλυκού...

Πραλίνα 
Σιρόπι σφένδαμου (maple syrup)
Βueno, μπανάνα, Οreo
Μέλι, καρύδια, κανέλα, φράουλες, μπανάνα
Σως λεμονιού, τριμμένο φύλλο μιλφέιγ
και άχνη ζάχαρη
Τυρί philadelphia, μαρμελάδα φράουλα,
μπισκότο Oreo

5.90
5.90
6.90
6.90

Κύπελλο μικρό
2.00
Κύπελλο μεσαίο
3.50
Κύπελλο μεγάλο
4.80
Toppings για Παγωτά και Frozen Yogurt		 0.50

6.40

Άχνη και κανέλα
Μέλι, κανέλα, καρύδια
Πραλίνα
Με σως λεμονιού

Βάφλα Πραλίνα 
Βαφλάκια Πραλίνα 
Τουμπανόffee

4.00
4.00
6.00

6.90

Τοστ Τυρί- Ζαμπόν
Τοστ Τυρί - Γαλοπούλα
Club Sandwich

2.00
2.00
6.00

Club Sandwich κοτόπουλο

6.50

Καραμέλα butterscotch, λιωμένη σοκολάτα γάλακτος
κρέμα ζαχαροπλαστικής και μπανάνα

Club Sandwich γαλοπούλα

6.00

Υπογλυκαιμία

Τυρί, ζαμπόν, μπέικον, ντομάτα, αυγό,
μαγιονέζα, μαρούλι

Τυρί, μπέικον, κοτόπουλο, ντομάτα, μαγιονέζα, αυγό
Τυρί, γαλοπούλα, ντομάτα, καλαμπόκι,
μαγιονέζα, μαρούλι

Παγωμένο
γιαούρτι ημέρας
από αγνό φρέσκο
γιαούρτι.

Κλασσικό παραδοσιακό 2%

Πραλίνα bueno, μία μπάλα παγωτό cookies,
μία bueno, μπισκοτο Oreo και σιρόπι σοκολάτας

7.00

3.00
4.00
4.00
4.00

Συνδυάστε
τους με παγωτό
2,00€/μπάλα

 Μπορείτε να δημιουργήσετε μόνοι σας την

αγαπημένη σας γλυκιά κρέπα, βάφλα ή pancake
με υλικά της επιλογής σας:
πραλίνα, bueno, λευκή σοκολάτα, σοκολάτα γάλακτος,
σοκολάτα bitter, ferrero, καραμέλα γάλακτος,
1,00€
κρέμα ζαχαροπλαστικής
μπισκότο, μπισκότο oreo, digestive, καρύδα,
πουράκια, αμύγδαλο, φουντούκι, καρύδι,
0,50€
πολύχρωμμη τρούφα, smarties

