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Short 60,0 0,2 0,0 9,0 8,0 0,0 5,79 0 75 - 85

Tall 102 0 0,0 15 13,3 0,0 9,7 0,3 150 - 170

Grande 128 0 0,0 19 17 0,0 12,3 0,3 150 - 170

Venti 168 0,4 0,0 25 22 0,0 16,0 0,4 225 - 255

Short 108 5,8 4 8 8 0,0 5,5 0,2 75 - 85

Tall 181 9,6 6 14 12 0,0 9,2 0,3 150 - 170

Grande 228 12 8 18 16 0,0 11,6 0,3 150 - 170

Venti 298 16 10,1 24 21 0,0 15,2 0,4 225 - 255

Short 70 2,7 0 6 5 0,8 5,2 0,2 75 - 85

Tall 119 4,5 0,8 10 8 1,3 8,7 0,3 150 - 170

Grande 149 5,8 1,0 13 11 1,7 10,9 0,4 150 - 170

Venti 195 7,5 1 17 14 2,2 14,3 0,5 225 - 255

Short 119 7,7 7,2 11 8 0,5 1,3 0,2 150 - 170

Tall 150 9,9 9 14 11 0,7 1,4 0,2 150 - 170

Grande 74 3,2 0,3 9 7 0,8 2,1 0,2 150 - 170

Venti 196 12,8 11,9 18 14 0,9 2,0 0,2 225 - 255

Short 43 1,9 0,2 5 4 0,5 1,2 0,1 75 - 85

Tall 74 3,2 0,3 9 7 0,8 2,1 0,2 150 - 170

Grande 92 4,1 0,3 11 8 1,0 2,4 0,2 150 - 170

Venti 121 5,3 0,4 14 11 1,32 3,28 0,26 225 - 255

Short 127 4,3 2,6 18 11 3,2 2,0 0,2 75 - 85

Tall 212 7,2 4,3 31 18 5,3 3,37 0,35 150 - 170

Grande 269 9,2 5,4 39 23 6,79 4,1 0,4 150 - 170

Venti 350 11,9 7,0 51 29 8,8 5,5 0,6 225 - 255

Short 96 0,2 0,0 18 17 0,0 5,7 0,2 75

Tall 155 0,3 0,0 29 27 0,0 9,5 0,3 150

Grande 201 0,3 0,0 37 35 0,0 12,1 0,3 150

Venti 257 0,4 0,0 48 45 0,0 15,7 0,4 225

Short 143 5,7 3,7 18 17 0,0 5 0 75

Tall 233 9,5 6,1 28 26 0,0 9 0 150

Grande 301 12,3 7,8 36 34 0,0 11 0 150

Ροφήματα με βάση τον Espresso και Καφές Φίλτρου

Caffe Latte - Άπαχο Γάλα Άπαχο ΓΑΛΑ, espresso.

Πλήρες ΓΑΛΑ, espresso,  σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο].

Vanilla Latte - Πλήρες γάλα

Caffe Latte - Γάλα αμυγδάλου

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], espresso.

Caffe Latte - Γάλα βρώμης
Ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], espresso.

Vanilla Latte - 'Απαχο γάλα Άπαχο ΓΑΛΑ, espresso,  σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο].

Caffe Latte - Πλήρες Γάλα Πλήρες ΓΑΛΑ, espresso.

Caffe Latte - Γάλα σόγιας

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], espresso.

Caffe Latte - Γάλα καρύδας

 Ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], espresso.

Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 
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Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Venti 386 15,8 10,1 46 43 0,0 15 0 225

Short 106 2,7 0,5 15 14 0,8 5,1 0,2 75

Tall 172 4,5 0,8 24 22 1,3 8,5 0,3 150

Grande 222 5,8 1,0 31 29 1,7 10,8 0,4 150

Venti 284 7,5 1,3 39 36 2,2 14,0 0,5 225

Short 107 4,6 4,3 16 14 0,3 0,6 0,1 75

Tall 172 7,7 7,1 25 22 0,5 1,1 0,2 150

Grande 222 9,9 9,2 32 29 0,7 1,2 0,2 150

Venti 285 12,7 11,8 41 36 0,9 1,7 0,2 225

Short 79 1,9 0,2 14 13 0,5 1,1 0,1 75

Tall 127 3,2 0,3 22 20 0,8 1,9 0,2 150

Grande 164 4,1 0,3 29 27 1,0 2,2 0,2 150

Venti 210 5,3 0,4 37 34 1,3 3,0 0,3 225

Short 162 4,3 2,6 27,5 19,8 3,2 1,9 0,2 75

Tall 265 7,1 4,2 44,3 31,4 5,3 3 0,3 150

Grande 342 9,2 5,5 57,4 41,1 6,8 4,0 0,40 150

Venti 438 11,8 7,0 73,4 52,2 8,8 5,2 0,57 225

Short 47 0,1 0,0 7,0 6,0 0,0 4,5 0,12 75 - 85

Tall 79 0,2 0,0 11,9 10,0 0,0 7,5 0,20 150 - 170

Grande 94 0,2 0,0 14,1 12,1 0,0 9,0 0,24 150 - 170

Venti 133 0,3 0,0 19,9 16,9 0 12,6 0,34 225 - 255

Short 83 4,4 2,8 6,7 5,7 0,0 4,2 0,12 75 - 85

Tall 138 7,2 4,6 11,3 9,4 0,0 7,1 0,20 150-170

Grande 166 8,7 5,6 13,4 11,4 0,0 8,5 0,24 150-170

Venti 232 12,2 7,8 18,8 15,9 0,0 11,9 0,34 225 - 255

Short 55 2,1 0,4 4,7 3,7 0,6 4,0 0,1 75 - 85

Tall 92 3,4 0,6 8,2 6,2 1,0 6,7 0,2 150-170

Grande 110 4,1 0,7 9,5 7,5 1,2 8,0 0,27 150-170

Venti 154 5,7 1,0 13,4 10,5 1,7 11,2 0,37 225 - 255

Short 54 3,5 3,2 5,0 3,7 0,2 0,6 0,10 75 - 85

Tall 89 5,5 5,2 8,5 5,9 0,4 1,1 0,10 150-170

Grande 119 7,7 7,2 11,0 8,2 0,5 1,2 0,10 150-170

Venti 163 10,4 9,7 15,2 11,2 0,7 1,8 0,20 225 - 255

Short 34 1,4 0,1 4,1 3,0 0,4 1,0 0,10 75 - 85

Πλήρες ΓΑΛΑ, espresso,  σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο].

Vanilla Latte - Πλήρες γάλα

Vanilla Latte - Γάλα σόγιας

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], espresso,  σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα 

βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο].

Latte Macchiato - Άπαχο Γάλα Άπαχο ΓΑΛΑ, espresso.

Πλήρες ΓΑΛΑ, espresso.Latte Macchiato - Πλήρες Γάλα

Vanilla Latte - Γάλα καρύδας

 Ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], espresso,  σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο].

Vanilla Latte - Γάλα αμυγδάλου

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], espresso,  σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό 

άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο].

Vanilla Latte - Γάλα βρώμης
Ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], espresso,  

σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, 

συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο].

Latte Macchiato - Γάλα σόγιας

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], espresso.

Latte Macchiato - Γάλα καρύδας

 Ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], espresso.

Latte Macchiato - Γάλα αμυγδάλου

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], espresso.
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Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Tall 55 2,2 0,2 6,8 4,7 0,6 1,7 0,10 150-170

Grande 78 3,4 0,3 9,3 7,1 0,8 2,1 0,20 150-170

Venti 102 4,3 0,4 12,3 9,0 1,1 2,9 0,20 225 - 255

Short 97 3,3 1,9 14,1 8,1 2,4 1,6 0,20 75 - 85

Tall 162 5,4 3,2 23,7 13,3 4,0 2,7 0,30 150-170

Grande 195 6,5 3,9 28,4 16,2 4,9 3,1 0,30 150-170

Venti 272 9,1 5,4 39,8 22,6 6,8 4,5 0,40 225 - 255

Short 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 157

Tall 2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 229

Grande 3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 308

Venti 4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,10 387

Solo 6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,4 0,00 75 - 85

Dopio 11 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,7 0,00 150 - 170

Solo 64 5,8 4,2 2,4 1,4 0,0 0,7 0,00 75 - 85

Dopio 80 6,8 4,9 3,6 1,6 0,0 1,1 0,00 150 - 170

Cordusio - Άπαχο Γάλα
Άπαχο ΓΑΛΑ, espresso, σως μόκα [νερό, σκόνη μόκας [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και 

βανιλίνη), σκόνη μόκας [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη].
Short 63 0,5 0,3 10,5 8,2 0,5 3,8 0,09 157 - 177

Cordusio - Πλήρες Γάλα
Πλήρες ΓΑΛΑ, espresso, σως μόκα [νερό, σκόνη μόκας [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και 

βανιλίνη), σκόνη μόκας [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη].
Short 89 3,6 2,3 10,2 8,0 0,5 3,6 0,09 157 - 177

Cordusio - Γάλα σόγιας

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], espresso, σως μόκα [νερό, σκόνη μόκας [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο 

με αλκάλια και βανιλίνη), σκόνη μόκας [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη].

Short 68 2,0 0,5 8,8 6,6 1,0 3,4 0,10 157 - 177

Cordusio - Γάλα καρύδας

Ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], espresso, σως μόκα [νερό, σκόνη μόκας [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια 

και βανιλίνη), σκόνη μόκας [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη].

Short 69 3,0 2,7 9,1 6,6 0,7 1,0 0,05 157 - 177

Cordusio - Γάλα αμυγδάλου

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], espresso, σως μόκα [νερό, σκόνη μόκας [ζάχαρη, κακάο 

επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη), σκόνη μόκας [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και 

βανιλίνη].

Short 54 1,5 0,4 8,4 6,0 0,8 1,2 0,05 157 - 177

Cordusio - Γάλα βρώμης

Ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν]espresso, 

σως μόκα [νερό, σκόνη μόκας [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη), σκόνη μόκας 

[ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη].

Short 100 2,8 1,7 15,7 9,8 2,3 1,7 0,12 157 - 177

Solo 7 0,0 0,0 1,3 0,3 0,0 0,5 0,01 75 - 85

Dopio 16 0,0 0,0 2,8 0,8 0,0 1,3 0,02 150 - 170

Solo 9 0,2 0,1 1,2 0,3 0,0 0,5 0,01 75 - 85

Dopio 21 0,6 0,4 2,8 0,8 0,0 1,2 0,02 150 - 170

Espresso Con Panna
Espresso, σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Espresso Macchiato - Άπαχο Γάλα Άπαχο ΓΑΛΑ, espresso.

Espresso Macchiato - Πλήρες Γάλα Πλήρες ΓΑΛΑ, espresso.

Latte Macchiato - Γάλα βρώμης
Ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], espresso.

Filter Coffee  Ζεστό εκχύλισμα καφέ.

Espresso Espresso.

Latte Macchiato - Γάλα αμυγδάλου

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], espresso.
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Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Solo 8 0,1 0,0 1,2 0,2 0,0 0,5 0,01 75 - 85

Dopio 17 0,3 0,1 2,5 0,5 0,1 1,2 0,02 150 - 170

Solo 8 0,2 0,1 1,2 0,2 0,0 0,4 0,00 75 - 85

Dopio 17 0,5 0,4 2,5 0,5 0,0 0,8 0,01 150 - 170

Solo 7 0,1 0,0 1,1 0,1 0,0 0,4 0,00 75 - 85

Dopio 15 0,2 0,0 2,4 0,4 0,1 0,8 0,01 150 - 170

Solo 9 0,1 0,1 1,6 0,4 0,1 0,4 0,01 75 - 85

Dopio 9 0,1 0,1 1,6 0,4 0,1 0,4 0,01 75 - 85

Short 5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,4 0,00 75 - 85

Tall 11 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,7 0,00 150 - 170

Grande 16 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 1,1 0,00 225 - 255

Venti 22 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 1,4 0,00 300 - 340

Short 49 0,1 0,0 7,3 6,3 0,0 4,6 0,13 75 - 85

Tall 93 0,2 0,0 13,8 11,9 0,0 8,8 0,24 150 - 170

Grande 103 0,3 0,0 15,3 13,3 0,0 9,8 0,27 150 - 170

Venti 144 0,4 0,0 21,5 18,5 0,0 13,7 0,37 225 - 255

Short 85 4,5 2,9 6,9 5,9 0,0 4,4 0,10 75 - 85

Tall 163 8,5 5,5 13,1 11,1 0,0 8,3 0,24 150 - 170

Grande 181 9,6 6,1 14,5 12,5 0,0 9,2 0,27 150 - 170

Venti 253 13,3 8,5 20,4 17,4 0,0 12,9 0,37 225 - 255

Short 56 2,1 0,4 4,9 3,9 0,6 4,1 0,14 75 - 85

Tall 107 4,0 0,7 9,3 7,4 1,2 7,8 0,26 150 - 170

Grande 119 4,5 0,8 10,2 8,3 1,3 8,7 0,29 150 - 170

Venti 167 6,3 1,1 14,5 11,5 1,9 12,2 0,41 225 - 255

Short 57 3,6 3,4 5,2 3,9 0,3 0,6 0,07 75 - 85

Tall 108 6,9 6,4 10,0 7,4 0,5 1,2 0,13 150 - 170

Grande 120 7,7 7,2 11,0 8,3 0,5 1,3 0,15 150 - 170

Venti 168 10,7 10,0 15,6 11,5 0,7 1,8 0,20 225 - 255

Short 35 1,5 0,1 4,2 3,1 0,4 1,0 0,08 75 - 85

Tall 67 2,8 0,2 8,1 5,9 0,7 1,9 0,14 150 - 170

Grande 74 3,2 0,3 8,9 6,7 0,8 2,1 0,16 150 - 170

Cappuccino - Γάλα σόγιας

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], espresso.

Cappuccino - Γάλα καρύδας

Ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], espresso.

Cappuccino - Γάλα αμυγδάλου

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], espresso.

Espresso Macchiato - Γάλα σόγιας

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], espresso.

Espresso Macchiato - Γάλα 

καρύδας

Ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], espresso.

Cappuccino - Άπαχο Γάλα Άπαχο ΓΑΛΑ, espresso.

Cappuccino - Πλήρες Γάλα Πλήρες ΓΑΛΑ, espresso.

Espresso Macchiato - Γάλα 

αμυγδάλου

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], espresso.

Espresso Macchiato - Γάλα 

βρώμης

Ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], espresso.

Café Americano Νερό, espresso.
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Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Venti 104 4,4 0,4 12,6 9,3 1,1 2,9 0,22 225 - 255

Short 100 3,4 2,0 14,6 8,4 2,5 1,6 0,16 75 - 85

Tall 191 6,4 3,8 27,8 15,9 4,7 3,1 0,31 150 - 170

Grande 213 7,2 4,3 31,0 17,8 5,3 3,4 0,35 150 - 170

Venti 297 10,0 5,9 43,3 24,8 7,4 4,8 0,48 225 - 255

Short 35 0,1 0,0 4,9 4,9 0,0 3,5 0,11 79

Tall 47 0,2 0,0 6,6 6,6 0,0 4,7 0,15 121

Grande 69 0,2 0,0 9,7 9,7 0,0 6,9 0,22 142

Venti 92 0,3 0,0 13,0 13,0 0,0 9,2 0,29 185

Short 64 3,6 2,3 4,6 4,6 0,0 3,3 0,11 79

Tall 86 4,8 3,1 6,2 6,2 0,0 4,5 0,15 121

Grande 126 7,0 4,5 9,1 9,1 0,0 6,5 0,22 142

Venti 169 9,4 6,0 12,3 12,3 0,0 8,7 0,29 185

Short 41 1,7 0,3 3,1 3,1 0,5 3,1 0,12 79

Tall 55 2,3 0,4 4,1 4,1 0,7 4,2 0,16 121

Grande 81 3,4 0,6 6,0 6,0 1,0 6,1 0,24 142

Venti 108 4,5 0,8 8,1 8,1 1,3 8,2 0,32 185

Short 41 2,9 2,7 3,4 3,1 0,2 0,3 0,07 79

Tall 56 3,9 3,6 4,5 4,1 0,3 0,5 0,09 121

Grande 81 5,7 5,3 6,6 6,0 0,4 0,7 0,13 142

Venti 109 7,6 7,0 8,9 8,1 0,5 0,9 0,17 185

Short 24 1,2 0,1 2,6 2,5 0,3 0,6 0,07 79

Tall 33 1,6 0,1 3,5 3,3 0,4 0,9 0,10 121

Grande 48 2,4 0,2 5,1 4,9 0,6 1,2 0,14 142

Venti 64 3,2 0,3 6,8 6,5 0,8 1,6 0,18 185

Short 76 2,7 1,6 10,8 6,6 2,0 1,1 0,14 79

Tall 102 3,6 2,1 14,5 8,9 2,7 1,6 0,19 121

Grande 149 5,3 3,1 21,2 13,0 3,9 2,2 0,27 142

Venti 200 7,1 4,2 28,4 17,5 5,2 3,0 0,37 185

Flat White - Άπαχο Γάλα Άπαχο ΓΑΛΑ, espresso. Short 63 0,2 0,0 9,6 7,6 0,0 5,9 0,15 150 - 170

Flat White - Πλήρες Γάλα Πλήρες ΓΑΛΑ, espresso. Short 108 5,5 3,5 9,1 7,2 0,0 5,6 0,15 150 - 170

Cappuccino - Γάλα βρώμης
Ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], espresso.

Café Misto - Άπαχο Γάλα Άπαχο ΓΑΛΑ, espresso.

Cappuccino - Γάλα αμυγδάλου

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], espresso.

Café Misto - Γάλα αμυγδάλου

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], espresso.

Café Misto - Γάλα βρώμης
Ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], espresso.

Café Misto - Πλήρες Γάλα Πλήρες ΓΑΛΑ, espresso.

Café Misto - Γάλα σόγιας

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], espresso.

Café Misto - Γάλα καρύδας

Ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], espresso.
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Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Flat White - Γάλα σόγιας

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], espresso.

Short 73 2,6 0,5 6,7 4,7 0,8 5,3 0,17 150 - 170

Flat White - Γάλα καρύδας

Ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], espresso.

Short 73 4,4 4,1 7,2 4,7 0,3 1,0 0,08 150 - 170

Flat White - Γάλα αμυγδάλου

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], espresso.

Short 47 1,8 0,2 5,9 3,8 0,5 1,5 0,09 150 - 170

Flat White - Γάλα βρώμης
Ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], espresso.
Short 126 4,1 2,4 18,6 10,2 3,1 2,2 0,20 150 - 170

Short 89 0,9 0,5 15,3 13,9 0,0 5,0 0,16 75 - 85

Tall 146 1,0 0,5 25,8 23,3 0,0 8,7 0,25 150 - 170

Grande 187 1,0 0,5 33,5 31,0 0,0 10,8 0,32 150 - 170

Venti 231 1,1 0,5 42,1 38,5 0,0 13,1 0,37 225 - 255

Short 129 5,6 3,6 14,9 13,5 0,0 4,8 0,16 75 - 85

Tall 215 9,1 5,8 25,1 22,6 0,0 8,2 0,25 150 - 170

Grande 273 11,3 7,2 32,7 30,1 0,0 10,2 0,32 150 - 170

Venti 335 13,4 8,6 41,1 37,4 0,0 12,4 0,37 225 - 255

Short 97 3,0 0,9 12,7 11,4 0,7 4,5 0,17 75 - 85

Tall 161 4,7 1,2 21,3 18,9 1,2 7,7 0,28 150 - 170

Grande 205 5,7 1,3 28,0 25,4 1,5 9,6 0,34 150 - 170

Venti 253 6,7 1,5 35,4 31,8 1,8 11,7 0,41 225 - 255

Short 98 4,7 4,1 13,1 11,4 0,3 0,7 0,10 75 - 85

Tall 161 7,5 6,7 22,0 18,9 0,5 1,2 0,15 150 - 170

Grande 205 9,3 8,4 28,8 25,4 0,6 1,4 0,18 150 - 170

Venti 253 11,0 10,0 36,5 31,8 0,7 1,8 0,21 225 - 255

Short 74 2,4 0,6 12,0 10,5 0,4 1,1 0,10 75 - 85

Tall 122 3,5 0,7 20,2 17,5 0,7 1,9 0,16 150 - 170

Grande 155 4,3 0,8 26,5 23,7 0,9 2,3 0,20 150 - 170

Venti 193 5,0 0,8 33,7 29,7 1,1 2,9 0,23 225 - 255

Short 145 4,4 2,6 23,3 16,2 2,7 1,8 0,20 75 - 85

Tall 243 7,0 4,2 39,5 27,3 4,6 3,1 0,32 150 - 170

Caramel Macchiato -  Γάλα 

καρύδας

Ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], espresso.

Caramel Macchiato -  Γάλα 

αμυγδάλου

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], espresso.

Caramel Macchiato -  Γάλα βρώμης
Ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], espresso.

Caramel Macchiato - Πλήρες Γάλα Πλήρες ΓΑΛΑ, espresso.

Caramel Macchiato -  Γάλα σόγιας

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], espresso.

Caramel Macchiato -  Άπαχο Γάλα Άπαχο ΓΑΛΑ, espresso.



Προϊόν Συστατικά Μέγεθος
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Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Grande 308 8,7 5,2 50,9 36,0 5,9 3,7 0,40 150 - 170

Venti 377 10,3 6,1 62,9 44,5 7,1 4,7 0,48 225 - 255

Short 137 6,8 4,7 14,9 13,6 1,1 3,6 0,11 85

Tall 196 8,3 5,8 23,2 20,8 1,6 6,3 0,18 165

Grande 249 9,9 6,8 30,5 27,9 2,0 8,6 0,25 170

Venti 283 10,3 7,1 36,5 32,9 2,5 9,9 0,28 249

Short 163 9,9 6,8 14,7 13,3 1,1 3,4 0,11 85

Tall 242 13,8 9,4 22,7 20,4 1,6 6,0 0,18 165

Grande 315 17,7 11,9 29,8 27,2 2,0 8,2 0,25 170

Venti 359 19,2 12,9 35,7 32,2 2,5 9,4 0,28 249

Short 143 8,2 5,0 13,2 11,9 1,5 3,3 0,11 85

Tall 205 10,8 6,2 20,2 17,8 2,4 5,7 0,19 165

Grande 263 13,5 7,5 26,2 23,6 3,2 7,7 0,27 170

Venti 299 14,4 7,8 31,7 28,1 3,8 8,9 0,31 249

Short 143 9,2 7,1 13,5 11,9 1,3 0,8 0,07 85

Tall 206 12,7 10,0 20,6 17,8 1,9 1,2 0,11 165

Grande 263 16,1 12,8 26,9 23,6 2,5 1,4 0,15 170

Venti 300 17,4 13,9 32,4 28,1 3,0 1,8 0,17 249

Short 128 7,7 4,8 12,8 11,4 1,3 1,0 0,07 85

Tall 179 10,1 5,9 19,4 16,9 2,0 1,7 0,12 165

Grande 225 12,3 7,0 25,1 22,3 2,7 2,1 0,16 170

Venti 256 13,1 7,3 30,4 26,6 3,3 2,5 0,18 249

Short 174 9,1 6,1 20,2 15,1 2,9 1,5 0,13 85

Tall 261 12,4 8,3 32,5 23,5 4,7 2,5 0,23 165

Grande 342 15,7 10,4 43,7 31,7 6,5 3,2 0,32 170
Caffe Mocha - Γάλα βρώμης

Ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], espresso,  

σως μόκα [νερό, σκόνη μόκας (ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη)], σαντιγί [κρέμα 

γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, 

αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Caramel Macchiato -  Γάλα βρώμης
Ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], espresso.

Caffe Mocha - Γάλα σόγιας

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], espresso,  σως μόκα [νερό, σκόνη μόκας (ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο 

με αλκάλια και βανιλίνη)], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του 

αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Caffe Mocha - Γάλα καρύδας

Ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], espresso,  σως μόκα [νερό, σκόνη μόκας (ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια 

και βανιλίνη)], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Caffe Mocha - Γάλα αμυγδάλου

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], espresso,  σως μόκα [νερό, σκόνη μόκας (ζάχαρη, κακάο 

επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη)], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: 

καραγενάνη].

Caffe Mocha - Άπαχο Γάλα

Άπαχο ΓΑΛΑ, espresso,  σως μόκα [νερό, σκόνη μόκας (ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και 

βανιλίνη)], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Πλήρες ΓΑΛΑ, espresso,  σως μόκα [νερό, σκόνη μόκας (ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και 

βανιλίνη)], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Caffe Mocha - Πλήρες Γάλα

Mocha & Hot Chocolate
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Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Venti 389 16,9 11,1 51,5 37,3 7,6 3,8 0,36 249

Short 198 8,4 6,3 25,1 24,3 0,0 5,5 0,22 75

Tall 295 10,8 8,1 39,6 38,1 0,0 9,8 0,37 150

Grande 374 13,2 9,9 51,4 49,9 0,0 12,3 0,48 150

Venti 459 14,6 10,9 65,6 63,4 0,0 16,4 0,62 225

Short 225 11,6 8,3 24,8 24,0 0,0 5,3 0,22 75

Tall 347 17,1 12,2 39,1 37,6 0,0 9,4 0,37 150

Grande 440 21,1 15,0 50,7 49,2 0,0 11,9 0,48 150

Venti 551 25,4 18,1 64,7 62,4 0,0 15,8 0,62 225

Short 203 9,8 6,5 23,3 22,6 0,5 5,2 0,23 75

Tall 306 13,7 8,6 36,2 34,7 0,9 9,0 0,39 150

Grande 387 16,8 10,5 47,1 45,6 1,1 11,4 0,50 150

Venti 478 19,5 11,8 59,7 57,5 1,6 15,2 0,65 225

Short 204 10,9 8,7 23,6 22,6 0,2 2,6 0,18 75

Tall 306 15,8 12,9 36,8 34,7 0,4 4,1 0,29 150

Grande 388 19,5 15,9 47,8 45,6 0,5 5,1 0,37 150

Venti 479 23,3 19,3 60,7 57,5 0,6 6,5 0,48 225

Short 188 9,4 6,3 22,9 22,0 0,3 2,9 0,18 75

Tall 276 12,8 8,2 35,3 33,7 0,5 4,6 0,30 150

Grande 350 15,7 10,1 46,0 44,3 0,7 5,8 0,39 150

Venti 426 18,0 11,2 58,2 55,6 0,9 7,4 0,50 225

Short 235 10,7 7,7 30,4 25,8 1,8 3,4 0,25 75

Tall 369 15,5 10,9 50,1 41,1 3,6 5,5 0,42 150

Grande 466 19,0 13,5 64,6 53,7 4,5 6,9 0,54 150

Venti 588 22,6 15,9 83,9 68,7 6,2 9,0 0,71 225

Short 137 6,8 4,7 14,8 14,2 1,1 3,7 0,12 11

Tall 203 8,4 5,8 23,9 23,1 1,6 7,2 0,22 15

White Chocolate Mocha - Πλήρες 

γάλα

Πλήρες ΓΑΛΑ, espresso, σως λευκής σοκολάτας [ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο 

ζαχαρούχο άπαχο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- και διγλυκερίδια 

λιπαρών οξέων (φυτικά έλαια -φοινικέλαιο-)], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: 

καραγενάνη].

White Chocolate Mocha - Γάλα 

Σόγιας 

White Chocolate Mocha - Γάλα 

Καρύδας 

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], espresso, σως λευκής σοκολάτας [ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, 

συμπυκνωμένο ζαχαρούχο άπαχο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- και 

διγλυκερίδια λιπαρών οξέων (φυτικά έλαια -φοινικέλαιο-)], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, 

προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Caffe Mocha - Γάλα βρώμης

Ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], espresso,  

σως μόκα [νερό, σκόνη μόκας (ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη)], σαντιγί [κρέμα 

γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, 

αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

White Chocolate Mocha - Άπαχο 

Γάλα

Άπαχο  ΓΑΛΑ, espresso, σως λευκής σοκολάτας [ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο 

ζαχαρούχο άπαχο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- και διγλυκερίδια 

λιπαρών οξέων (φυτικά έλαια -φοινικέλαιο-)], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: 

καραγενάνη].

White Chocolate Mocha - Γάλα 

Αμυγδάλου

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], espresso, σως λευκής σοκολάτας [ζάχαρη, συμπυκνωμένο 

άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο άπαχο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, 

σταθεροποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων (φυτικά έλαια -φοινικέλαιο-)], σαντιγί [κρέμα 

γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, 

αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

White Chocolate Mocha - Γάλα 

Βρώμης 

 Ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], espresso, 

σως λευκής σοκολάτας [ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο άπαχο ΓΑΛΑ, 

έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων (φυτικά 

έλαια -φοινικέλαιο-)], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, 

άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Classic Hot Chocolate - Άπαχο 

Γάλα

Άπαχο ΓΑΛΑ, σως μόκας [νερό, σκόνη μόκας (ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη)], 

σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], espresso, σως λευκής σοκολάτας [ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, 

συμπυκνωμένο ζαχαρούχο άπαχο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, σταθεροποιητής:μονο- και 

διγλυκερίδια λιπαρών οξέων (φυτικά έλαια -φοινικέλαιο-)], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, 

προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη].



Προϊόν Συστατικά Μέγεθος
Ενέργεια  

(Kcal)
Λιπαρά (g)

Εκ των 

οποίων 

κορεσμένα 

(g)

Υδατάνθρακε

ς                        

(g)

Εκ των 

οποίων 

Σάκχαρα 

(g)

Ίνες (g)
Πρωτεϊνες 

(g)
Αλάτι (g)

Καφεΐνη 

(mg)

Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Grande 247 9,9 6,8 29,9 28,8 2,1 8,6 0,27 20

Venti 299 10,4 7,1 38,3 36,9 2,5 11,8 0,36 24

Short 167 10,3 7,0 14,5 13,9 1,1 3,5 0,12 11

Tall 262 15,4 10,4 23,3 22,5 1,6 6,8 0,22 15

Grande 318 18,3 12,3 29,2 28,1 2,1 8,1 0,27 20

Venti 397 22,0 14,7 37,3 35,9 2,5 11,1 0,36 24

Short 143 8,4 5,0 12,9 12,4 1,6 3,3 0,13 11

Tall 215 11,6 6,4 20,1 19,3 2,6 6,4 0,24 15

Grande 262 13,7 7,5 25,3 24,2 3,3 7,6 0,29 20

Venti 319 15,7 8,0 32,0 30,6 4,2 10,4 0,39 24

Short 144 9,6 7,4 13,2 12,4 1,3 0,5 0,07 11

Tall 216 14,0 11,2 20,7 19,3 2,0 0,8 0,13 15

Grande 263 16,6 13,3 26,1 24,2 2,5 0,9 0,16 20

Venti 320 19,7 16,0 33,0 30,6 3,2 1,1 0,21 24

Short 127 7,9 4,8 12,4 11,8 1,4 0,8 0,08 11

Tall 181 10,6 6,0 19,1 18,1 2,2 1,4 0,14 15

Grande 221 12,5 7,0 24,1 22,8 2,8 1,6 0,17 20

Venti 263 14,1 7,4 30,3 28,6 3,5 2,1 0,23 24

Short 178 9,4 6,3 20,7 15,9 3,1 1,3 0,15 11

Tall 286 13,6 9,0 35,8 26,5 5,6 2,4 0,28 15

Grande 347 16,1 10,6 44,1 32,9 6,9 2,8 0,34 20

Venti 436 19,0 12,4 57,9 42,6 9,2 3,8 0,46 24

Short 253 12,0 7,7 32,1 26,8 0,8 3,8 0,19 23

Tall 292 13,9 9,0 36,8 30,8 0,9 4,4 0,22 27

Grande 403 18,0 11,5 52,8 44,3 1,3 6,7 0,32 38

Venti 535 22,4 14,1 73,7 61,5 1,9 8,6 0,43 54

Short 282 15,5 10,0 31,8 26,5 0,8 3,6 0,19 23

Signature Hot Chocolate - Άπαχο 

Γάλα

 Άπαχο ΓΑΛΑ,  μείγμα σοκολάτας [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια,  ΓΑΛΑ, βούτυρο κακάο, 

βανιλίνη)], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Signature Hot Chocolate - Πλήρες 

γάλα 

Πλήρες ΓΑΛΑ,  μείγμα σοκολάτας [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια,  ΓΑΛΑ, βούτυρο κακάο, 

βανιλίνη)], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Classic Hot Chocolate - Γάλα 

καρύδας 

Ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], σως μόκας [νερό, σκόνη μόκας (ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και 

βανιλίνη)], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Classic Hot Chocolate - Γάλα 

αμυγδάλου

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σως μόκας [νερό, σκόνη μόκας (ζάχαρη, κακάο 

επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη)], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: 

καραγενάνη].

Classic Hot Chocolate - Γάλα 

Βρώμης 

 Ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], σως μόκας 

[νερό, σκόνη μόκας (ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη)], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  

(ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική 

ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Classic Hot Chocolate - Πλήρες 

Γάλα 

Πλήρες ΓΑΛΑ, σως μόκας [νερό, σκόνη μόκας (ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη)], 

σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Classic Hot Chocolate - Γάλα 

σόγιας

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σως μόκας [νερό, σκόνη μόκας (ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια 

και βανιλίνη)], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Classic Hot Chocolate - Άπαχο 

Γάλα

Άπαχο ΓΑΛΑ, σως μόκας [νερό, σκόνη μόκας (ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη)], 

σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].



Προϊόν Συστατικά Μέγεθος
Ενέργεια  

(Kcal)
Λιπαρά (g)

Εκ των 

οποίων 

κορεσμένα 

(g)

Υδατάνθρακε

ς                        

(g)

Εκ των 

οποίων 

Σάκχαρα 

(g)

Ίνες (g)
Πρωτεϊνες 

(g)
Αλάτι (g)

Καφεΐνη 

(mg)

Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Tall 327 18,1 11,7 36,5 30,5 0,9 4,1 0,22 27

Grande 457 24,5 15,7 52,2 43,7 1,3 6,3 0,32 38

Venti 605 30,8 19,5 73,0 60,8 1,9 8,1 0,43 54

Short 259 13,6 8,0 30,1 24,9 1,3 3,4 0,20 23

Tall 299 15,8 9,4 34,6 28,6 1,5 3,9 0,23 27

Grande 414 21,0 12,1 49,3 40,8 2,2 6,0 0,34 38

Venti 550 26,3 14,7 69,2 57,0 3,1 7,6 0,46 54

Short 259 14,8 10,4 30,4 24,9 1,0 0,5 0,14 23

Tall 300 17,2 12,2 35,0 28,6 1,2 0,6 0,17 27

Grande 415 23,2 16,5 49,9 40,8 1,7 0,8 0,24 38

Venti 550 29,1 20,5 69,9 57,0 2,4 0,9 0,33 54

Short 242 13,1 7,8 29,6 24,3 1,1 0,8 0,15 23

Tall 280 15,2 9,1 34,0 27,9 1,3 1,0 0,17 27

Grande 383 20,1 11,7 48,4 39,7 1,9 1,4 0,25 38

Venti 509 25,1 14,3 68,0 55,5 2,6 1,6 0,34 54

Short 294 14,6 9,3 38,0 28,5 2,8 1,3 0,22 23

Tall 341 17,0 10,9 43,8 32,8 3,3 1,6 0,25 27

Grande 479 22,8 14,5 63,7 47,4 5,0 2,3 0,38 38

Venti 634 28,6 17,9 87,8 65,6 6,7 2,8 0,50 54

Short 295 12,1 7,8 42,5 36,8 0,9 3,8 0,19 24

Tall 354 14,1 9,1 52,0 45,4 1,1 4,4 0,22 28

Grande 484 18,1 11,6 72,7 63,3 1,4 6,7 0,32 39

Venti 634 22,5 14,1 98,4 85,1 2,0 8,6 0,43 55

Short 325 15,6 10,1 42,2 36,5 0,9 3,6 0,19 24

Tall 389 18,2 11,8 51,6 45,0 1,1 4,1 0,22 28

Grande 538 24,6 15,8 72,1 62,8 1,4 6,3 0,32 39

Venti 705 30,9 19,6 97,6 84,4 2,0 8,1 0,43 55

Short 302 13,7 8,1 40,6 34,9 1,4 3,4 0,20 24

Tall 495 21,1 12,1 69,2 59,8 2,4 6,0 0,34 39

Grande 495 21,1 12,1 69,2 59,8 2,4 6,0 0,34 39

Signature Hazelnut Hot Chocolate - 

Πλήρες γάλα 

Πλήρες ΓΑΛΑ, μείγμα σοκολάτας  [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια, ΓΑΛΑ, βούτυρο κακάο, 

βανιλίνη)], σιρόπι με γεύση φουντουκιού [νερό, ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής οξύτητας: 

κιτρικό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο],  σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: 

καραγενάνη], σως μόκας  [νερό, σκόνη μόκας (ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη].

Signature Hazelnut Hot Chocolate - 

Γάλα σόγιας 

Μείγμα σοκολάτας  [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια, ΓΑΛΑ, βούτυρο κακάο, βανιλίνη)],  ρόφημα 

σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό 

κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: 

κόμμι τζελάν], σιρόπι με γεύση φουντουκιού [νερό, ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο],  σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, 

προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκας  [νερό, σκόνη μόκας (ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια 

και βανιλίνη].

Signature Hot Chocolate - Πλήρες 

γάλα 

Πλήρες ΓΑΛΑ,  μείγμα σοκολάτας [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια,  ΓΑΛΑ, βούτυρο κακάο, 

βανιλίνη)], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Signature Hot Chocolate - Γάλα 

βρώμης

 Ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν],  μείγμα 

σοκολάτας [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια,  ΓΑΛΑ, βούτυρο κακάο, βανιλίνη)], σαντιγί [κρέμα 

γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, 

αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Signature Hazelnut Hot Chocolate - 

Άπαχο γάλα

 Άπαχο ΓΑΛΑ, μείγμα σοκολάτας  [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια, ΓΑΛΑ, βούτυρο κακάο, 

βανιλίνη)], σιρόπι με γεύση φουντουκιού [νερό, ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής οξύτητας: 

κιτρικό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο],  σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: 

καραγενάνη], σως μόκας  [νερό, σκόνη μόκας (ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη].

Signature Hot Chocolate - Γάλα 

Σόγιας

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν],  μείγμα σοκολάτας [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια,  ΓΑΛΑ, 

βούτυρο κακάο, βανιλίνη)], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του 

αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Signature Hot Chocolate - Γάλα 

καρύδας

Ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες],  μείγμα σοκολάτας [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια,  ΓΑΛΑ, βούτυρο 

κακάο, βανιλίνη)], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, 

άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Signature Hot Chocolate - Γάλα 

αμυγδάλου

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], μείγμα σοκολάτας [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με 

αλκάλια,  ΓΑΛΑ, βούτυρο κακάο, βανιλίνη)], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: 

καραγενάνη].



Προϊόν Συστατικά Μέγεθος
Ενέργεια  

(Kcal)
Λιπαρά (g)

Εκ των 

οποίων 

κορεσμένα 

(g)

Υδατάνθρακε

ς                        

(g)

Εκ των 

οποίων 

Σάκχαρα 

(g)

Ίνες (g)
Πρωτεϊνες 

(g)
Αλάτι (g)

Καφεΐνη 

(mg)

Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Venti 649 26,4 14,8 93,8 80,6 3,2 7,6 0,46 55

Short 302 14,9 10,5 40,9 34,9 1,1 0,5 0,14 24

Tall 362 17,3 12,3 50,1 43,1 1,3 0,6 0,17 28

Grande 495 23,3 16,5 69,7 59,8 1,8 0,8 0,24 39

Venti 650 29,2 20,5 94,5 80,6 2,5 0,9 0,33 55

Short 285 13,2 7,9 40,1 34,3 1,2 0,8 0,15 24

Tall 341 15,3 9,2 49,2 42,4 1,4 1,0 0,17 28

Grande 464 20,2 11,8 68,3 58,7 2,0 1,4 0,25 39

Venti 609 25,2 14,3 92,6 79,1 2,7 1,6 0,34 55

Short 337 14,7 9,4 48,5 38,5 3,0 1,3 0,22 24

Tall 403 17,1 11,0 58,9 47,4 3,4 1,6 0,25 28

Grande 560 22,9 14,5 83,5 66,5 5,1 2,3 0,38 39

Venti 733 28,7 17,9 112,4 89,2 6,8 2,8 0,50 55

Short 313 12,7 8,2 45,5 39,6 0,8 3,8 0,22 23

Tall 374 14,7 9,5 55,6 48,7 0,9 4,4 0,25 27

Grande 506 18,8 12,0 76,8 67,3 1,3 6,8 0,36 38

Venti 659 23,2 14,5 103,1 89,6 1,9 8,6 0,47 54

Short 343 16,2 10,5 45,2 39,3 0,8 3,6 0,22 23

Tall 408 18,8 12,2 55,2 48,4 0,9 4,2 0,25 27

Grande 560 25,2 16,2 76,3 66,7 1,3 6,4 0,36 38

Venti 729 31,5 20,0 102,3 88,9 1,9 8,1 0,47 54

Short 319 14,3 8,5 43,6 37,7 1,3 3,4 0,23 23

Tall 381 16,5 9,8 53,3 46,5 1,5 4,0 0,26 27

Signature Hazelnut Hot Chocolate - 

Γάλα αμυγδάλου

Μείγμα σοκολάτας  [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια, ΓΑΛΑ, βούτυρο κακάο, βανιλίνη)],  ρόφημα 

αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σιρόπι με γεύση φουντουκιού [νερό, ζάχαρη, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο],  σαντιγί [κρέμα 

γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, 

αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκας  [νερό, σκόνη μόκας (ζάχαρη, κακάο 

επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη].

Signature Hazelnut Hot Chocolate - 

Γάλα βρώμης

Μείγμα σοκολάτας  [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια, ΓΑΛΑ, βούτυρο κακάο, βανιλίνη)], ρόφημα 

βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, σταθεροποιητής: 

κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], σιρόπι με γεύση φουντουκιού 

[νερό, ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό 

κάλιο],  σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκας  [νερό, σκόνη 

μόκας (ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη].

Signature Caramel Hot Chocolate - 

Άπαχο γάλα

Άπαχο ΓΑΛΑ,  μείγμα σοκολάτας,  [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια, ΓΑΛΑ, βούτυρο του κακάο, 

βανιλίνη)], σιρόπι με γεύση καραμέλας (ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώματα τροφίμων: 

συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου, μελάσας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό 

κάλιο)],  σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως καραμέλας  [ζάχαρη, 

δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη, κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη 

άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και 

διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, 

σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιαφριστικός παράγοντας: διμεθυλοπολυσιλοξάνιο].

Signature Hazelnut Hot Chocolate - 

Γάλα σόγιας 

Μείγμα σοκολάτας  [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια, ΓΑΛΑ, βούτυρο κακάο, βανιλίνη)],  ρόφημα 

σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό 

κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: 

κόμμι τζελάν], σιρόπι με γεύση φουντουκιού [νερό, ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο],  σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, 

προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκας  [νερό, σκόνη μόκας (ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια 

και βανιλίνη].

Signature Hazelnut Hot Chocolate - 

Γάλα καρύδας 

Μείγμα σοκολάτας  [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια, ΓΑΛΑ, βούτυρο κακάο, βανιλίνη)], ρόφημα 

καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, σταθεροποιητές: 

κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές αρωματικές ουσίες], 

σιρόπι με γεύση φουντουκιού [νερό, ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο],  σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο 

του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως 

μόκας  [νερό, σκόνη μόκας (ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη].

Signature Caramel Hot Chocolate - 

Πλήρες γάλα 

Πλήρες ΓΑΛΑ,  μείγμα σοκολάτας,  [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια, ΓΑΛΑ, βούτυρο του κακάο, 

βανιλίνη)], σιρόπι με γεύση καραμέλας (ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώματα τροφίμων: 

συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου, μελάσας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό 

κάλιο)],  σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως καραμέλας  [ζάχαρη, 

δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη, κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη 

άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και 

διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, 

σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιαφριστικός παράγοντας: διμεθυλοπολυσιλοξάνιο].

Signature Caramel Hot Chocolate - 

Γάλα σόγιας

Μείγμα σοκολάτας,  [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια, ΓΑΛΑ, βούτυρο του κακάο, βανιλίνη)],  

ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σιρόπι με γεύση καραμέλας (ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώματα 

τροφίμων: συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου, μελάσας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  

ανθρακικό κάλιο)],  σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, 

άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως καραμέλας  

[ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη, κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), 

σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και 

διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, 

σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιαφριστικός παράγοντας: διμεθυλοπολυσιλοξάνιο].



Προϊόν Συστατικά Μέγεθος
Ενέργεια  

(Kcal)
Λιπαρά (g)

Εκ των 

οποίων 

κορεσμένα 

(g)

Υδατάνθρακε

ς                        

(g)

Εκ των 

οποίων 

Σάκχαρα 

(g)

Ίνες (g)
Πρωτεϊνες 

(g)
Αλάτι (g)

Καφεΐνη 

(mg)

Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Grande 517 21,7 12,5 73,3 63,8 2,2 6,0 0,38 38

Venti 674 27,0 15,2 98,5 85,1 3,1 7,7 0,49 54

Short 319 15,5 10,9 43,9 37,7 1,0 0,6 0,17 23

Tall 381 18,0 12,6 53,7 46,5 1,2 0,7 0,20 27

Grande 517 23,9 16,9 73,9 63,8 1,7 0,9 0,27 38

Venti 674 29,8 20,9 99,2 85,1 2,4 1,0 0,36 54

Short 302 13,8 8,3 43,1 37,1 1,1 0,9 0,18 23

Tall 361 16,0 9,6 52,7 45,8 1,3 1,0 0,20 27

Grande 486 20,8 12,1 72,4 62,7 1,9 1,4 0,28 38

Venti 633 25,8 14,7 97,3 83,6 2,6 1,7 0,37 54

Short 355 15,3 9,8 51,5 41,3 2,8 1,4 0,25 23

Tall 422 17,7 11,3 62,5 50,7 3,3 1,6 0,28 27

Grande 582 23,5 14,9 87,7 70,4 5,0 2,3 0,41 38

Venti 758 29,4 18,3 117,1 93,7 6,7 2,9 0,54 54

Short 195 8,4 6,3 24,5 24,5 0,0 5,4 0,22 0

Tall 295 10,8 8,1 39,3 39,2 0,0 10,0 0,39 0

Grande 375 13,2 9,9 51,3 51,3 0,0 12,7 0,50 0

Venti 459 14,6 10,9 65,1 65,0 0,0 16,8 0,65 0

Signature Caramel Hot Chocolate - 

Γάλα καρύδας

Μείγμα σοκολάτας,  [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια, ΓΑΛΑ, βούτυρο του κακάο, βανιλίνη)], 

ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], σιρόπι με γεύση καραμέλας (ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώματα τροφίμων: 

συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου, μελάσας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό 

κάλιο)],  σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως καραμέλας  [ζάχαρη, 

δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη, κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη 

άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και 

διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, 

σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιαφριστικός παράγοντας: διμεθυλοπολυσιλοξάνιο].

Signature Caramel Hot Chocolate - 

Γάλα αμυγδάλου

Μείγμα σοκολάτας,  [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια, ΓΑΛΑ, βούτυρο του κακάο, βανιλίνη)], 

ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σιρόπι με γεύση καραμέλας (ζάχαρη, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, χρώματα τροφίμων: συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου, μελάσας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό 

οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο)],  σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: 

καραγενάνη], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη, κρέμα 

γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης, 

ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιαφριστικός 

Signature Caramel Hot Chocolate - 

Γάλα σόγιας

Μείγμα σοκολάτας,  [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια, ΓΑΛΑ, βούτυρο του κακάο, βανιλίνη)],  

ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σιρόπι με γεύση καραμέλας (ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώματα 

τροφίμων: συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου, μελάσας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  

ανθρακικό κάλιο)],  σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, 

άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως καραμέλας  

[ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη, κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), 

σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και 

διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, 

σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιαφριστικός παράγοντας: διμεθυλοπολυσιλοξάνιο].

Signature Caramel Hot Chocolate - 

Γάλα βρώμης 

Μείγμα σοκολάτας,  [ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια, ΓΑΛΑ, βούτυρο του κακάο, βανιλίνη)], 

ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], σιρόπι με 

γεύση καραμέλας (ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώματα τροφίμων: συμπύκνωμα μήλου, καρότου, 

ιβίσκου, μελάσας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο)],  σαντιγί [κρέμα 

γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, 

αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, 

βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη, κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής 

προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, 

αντιαφριστικός παράγοντας: διμεθυλοπολυσιλοξάνιο].

White Hot Chocolate - Άπαχο γάλα

Άπαχο ΓΑΛΑ, μόκα λευκής σοκολάτας [ζάχαρη,  συμπυκνωμένο αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο 

ζαχαρούχο αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, γαλακτωματοποιητές: μονό- και 

διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης  (φοινικέλαιο)] , σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, 

προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη].



Προϊόν Συστατικά Μέγεθος
Ενέργεια  

(Kcal)
Λιπαρά (g)

Εκ των 

οποίων 

κορεσμένα 

(g)

Υδατάνθρακε

ς                        

(g)

Εκ των 

οποίων 

Σάκχαρα 

(g)

Ίνες (g)
Πρωτεϊνες 

(g)
Αλάτι (g)

Καφεΐνη 

(mg)

Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Short 223 11,7 8,4 24,3 24,2 0,0 5,2 0,22 0

Tall 354 17,9 12,7 38,7 38,6 0,0 9,6 0,39 0

Grande 450 22,1 15,7 50,5 50,5 0,0 12,2 0,50 0

Venti 560 26,6 18,8 64,0 64,0 0,0 16,1 0,65 0

Short 201 9,9 6,5 22,7 22,7 0,5 5,0 0,23 0

Tall 307 14,1 8,7 35,5 35,4 1,0 9,2 0,41 0

Grande 391 17,3 10,6 46,5 46,5 1,3 11,7 0,53 0

Venti 480 20,1 11,9 58,5 58,5 1,7 15,4 0,69 0

Short 201 11,1 8,8 23,0 22,7 0,2 2,4 0,18 0

Tall 307 16,5 13,5 36,1 35,4 0,4 3,6 0,30 0

Grande 391 20,3 16,7 47,3 46,5 0,5 4,6 0,39 0

Venti 481 24,2 20,2 59,6 58,5 0,7 5,8 0,50 0

Short 185 9,4 6,3 22,3 22,1 0,3 2,7 0,19 0

Tall 273 13,1 8,3 34,4 34,2 0,6 4,2 0,31 0

Grande 348 16,0 10,1 45,2 45,0 0,8 5,4 0,40 0

Venti 422 18,4 11,3 56,8 56,4 1,0 6,8 0,52 0

Short 235 10,9 7,8 30,2 26,1 1,9 3,1 0,25 0

Tall 378 16,1 11,3 51,1 42,7 4,0 5,2 0,45 0

Grande 480 19,8 13,9 66,2 55,6 5,1 6,7 0,58 0

Venti 601 23,5 16,4 85,3 70,9 6,9 8,5 0,76 0

Short 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 40

Tall 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 40

Grande 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 40

Venti 0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 40

Short 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 40

Tall 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 40

Grande 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 40

Venti 0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 40

Short 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], μόκα λευκής σοκολάτας [ζάχαρη,  συμπυκνωμένο αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ, 

συμπυκνωμένο ζαχαρούχο αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, 

γαλακτωματοποιητές: μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης  (φοινικέλαιο)] , σαντιγί 

[κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: 

E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Earl Grey Tea Νερό,earl grey τσάι [μαύρο τσάι, έλαιο περγαμόντου, άνθη λεβάντας].

Hibiscus Blend Tea

Νερό, μείγμα ιβίσκου και βοτάνων  [άνθη ιβίσκου, κανέλλα, καραμελωμένα κομμάτια παπάγια (παπάγια, 

ζάχαρη), καρποί αγριοτριανταφυλλιάς,  φυσικές αρωματικές ουσίες, φύλλα βατόμουρου, λεμονόχορτο, 

καραμελωμένα κομμάτια μάνγκο (μάνγκο, ζάχαρη), ροδοπέταλα].

White Hot Chocolate - Γάλα 

καρύδας 

Ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], μόκα λευκής σοκολάτας [ζάχαρη,  συμπυκνωμένο αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ, 

συμπυκνωμένο ζαχαρούχο αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, 

γαλακτωματοποιητές: μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης  (φοινικέλαιο)] , σαντιγί 

[κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: 

E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

White Hot Chocolate - Γάλα 

αμυγδάλου

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], μόκα λευκής σοκολάτας [ζάχαρη,  συμπυκνωμένο 

αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο 

κακάο, αλάτι, γαλακτωματοποιητές: μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης  

(φοινικέλαιο)] , σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

White Hot Chocolate - Γάλα 

βρώμης

 Ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], μόκα λευκής 

σοκολάτας [ζάχαρη,  συμπυκνωμένο αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο 

αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, γαλακτωματοποιητές: μονό- και 

διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης  (φοινικέλαιο)] , σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, 

προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Teavana ™ Tea

English Breakfast Tea Νερό, μείγμα μαύρων τσαγιών.

White Hot Chocolate - Πλήρες γάλα

Πλήρες ΓΑΛΑ, μόκα λευκής σοκολάτας [ζάχαρη,  συμπυκνωμένο αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο 

ζαχαρούχο αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, γαλακτωματοποιητές: μονό- και 

διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης  (φοινικέλαιο)] , σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, 

προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη].

White Hot Chocolate - Γάλα σόγιας 



Προϊόν Συστατικά Μέγεθος
Ενέργεια  

(Kcal)
Λιπαρά (g)

Εκ των 

οποίων 

κορεσμένα 

(g)

Υδατάνθρακε

ς                        

(g)

Εκ των 

οποίων 

Σάκχαρα 

(g)

Ίνες (g)
Πρωτεϊνες 

(g)
Αλάτι (g)

Καφεΐνη 

(mg)

Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Tall 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0

Grande 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0

Venti 0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0

Short 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 25

Tall 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 25

Grande 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 25

Venti 0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 25

Short 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 25

Tall 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 25

Grande 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 25

Venti 0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 25

Short 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0

Tall 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0

Grande 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0

Venti 0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0

Short 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0

Tall 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0

Grande 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0

Venti 0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0

Short 63 0,2 0,0 9,1 8,5 0,4 6,1 0,17 30

Tall 102 0,4 0,1 14,7 13,6 0,7 9,8 0,27 60

Grande 133 0,5 0,1 19,0 17,4 1,1 12,6 0,35 90

Venti 174 0,6 0,1 24,8 22,6 1,5 16,5 0,45 120

Short 113 6,2 3,9 8,6 8,0 0,4 5,7 0,17 30

Tall 182 9,8 6,2 13,9 12,8 0,7 9,2 0,27 60

Grande 235 12,6 8,0 18,0 16,3 1,1 11,9 0,35 90

Venti 306 16,4 10,4 23,5 21,3 1,5 15,6 0,45 120

Short 74 2,9 0,5 5,9 5,3 1,2 5,4 0,19 30

Tall 119 4,7 0,8 9,5 8,4 2,1 8,7 0,30 60

Grande 154 6,0 1,1 12,4 10,8 2,8 11,2 0,38 90

Venti 201 7,8 1,4 16,3 14,1 3,7 14,7 0,50 120

Short 74 5,0 4,6 6,4 5,3 0,7 0,6 0,09 30

Tall 120 7,9 7,3 10,3 8,4 1,3 1,1 0,15 60

Hibiscus Blend Tea

Νερό, μείγμα ιβίσκου και βοτάνων  [άνθη ιβίσκου, κανέλλα, καραμελωμένα κομμάτια παπάγια (παπάγια, 

ζάχαρη), καρποί αγριοτριανταφυλλιάς,  φυσικές αρωματικές ουσίες, φύλλα βατόμουρου, λεμονόχορτο, 

καραμελωμένα κομμάτια μάνγκο (μάνγκο, ζάχαρη), ροδοπέταλα].

Matcha Tea Latte - Πλήρες γάλα Πλήρες ΓΑΛΑ, σκόνη τσαγιού τύπου matcha.

Matcha Tea Latte - Γάλα σόγιας 

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σκόνη τσαγιού τύπου matcha.

Matcha Tea Latte - Γάλα καρύδας

Ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], σκόνη τσαγιού τύπου matcha.

Chai Tea
Νερό, μαύρο τσάι με μπαχαρικά  [μαύρο τσάι, ζάχαρη, πιπερόριζα, κανέλλα, μαύρο πιπέρι, γαρύφαλλο, 

κάρδαμο, φυσικές αρωματικές ουσίες,  γλυκάνισος].

Jasmine Pearl Tea Νερό, τσάι γιασεμιού [πράσινο τσάι με άρωμα άνθεων γιασεμιού].

Mint Herbal Blend Tea Νερό, μείγμα μέντας και βοτανικών  [φύλλα δυόσμου, πιπερόριζας και λουϊζας].

Chamomile Tea
Νερό, μείγμα χαμομηλιού και βοτάνων [άνθη χαμομηλιού, φύλλα βατόμουρου, λεμονόχορτο, ροδοπέταλα, 

φύλλα δυόσμου,φύλλα μελισσόχορτου, άνθη ιβίσκου, άνθη λεβάντας, άνθη καλέντουλα].

Matcha Tea Latte - Άπαχο γάλα Άπαχο ΓΑΛΑ, σκόνη τσαγιού τύπου matcha.
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Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Grande 155 10,1 9,3 13,5 10,8 1,8 1,6 0,19 90

Venti 202 13,2 12,2 17,6 14,1 2,4 2,1 0,25 120

Short 45 2,1 0,2 5,0 4,3 0,9 1,1 0,10 30

Tall 73 3,3 0,3 8,2 6,8 1,6 1,9 0,16 60

Grande 96 4,3 0,4 10,7 8,7 2,2 2,6 0,21 90

Venti 125 5,6 0,5 14,0 11,4 2,8 3,4 0,27 120

Short 134 4,6 2,7 19,1 11,4 3,8 2,0 0,22 30

Tall 214 7,4 4,3 30,6 18,2 6,1 3,3 0,35 60

Grande 276 9,4 5,6 39,3 23,2 8,0 4,3 0,45 90

Venti 360 12,3 7,2 51,4 30,3 10,5 5,7 0,59 120

Short 103 0,1 0,0 21,3 21,3 1,2 3,4 0,11 46

Tall 160 0,2 0,0 32,9 32,8 1,8 5,7 0,18 69

Grande 208 0,3 0,0 42,9 42,8 2,4 7,2 0,23 92

Venti 271 0,4 0,0 55,4 55,3 3,0 10,0 0,31 115

Short 131 3,5 2,2 21,0 21,0 1,2 3,2 0,11 46

Tall 208 5,9 3,7 32,4 32,3 1,8 5,4 0,18 69

Grande 268 7,4 4,7 42,3 42,2 2,4 6,8 0,23 92

Venti 355 10,3 6,5 54,6 54,5 3,0 9,4 0,31 115

Short 109 1,7 0,3 19,5 19,4 1,7 3,0 0,12 46

Tall 170 2,8 0,5 29,8 29,7 2,6 5,1 0,20 69

Grande 220 3,5 0,6 39,1 39,0 3,4 6,4 0,25 92

Venti 289 4,9 0,9 50,0 49,9 4,4 8,9 0,34 115

Short 109 2,8 2,6 19,8 19,4 1,4 0,3 0,06 46

Tall 170 4,8 4,4 30,3 29,7 2,1 0,5 0,11 69

Grande 221 6,0 5,5 39,7 39,0 2,8 0,7 0,13 92

Venti 289 8,3 7,7 50,9 49,9 3,6 0,9 0,18 115

Short 92 1,2 0,1 19,0 18,9 1,5 0,6 0,07 46

Tall 143 2,0 0,2 29,0 28,7 2,3 1,0 0,11 69

Grande 186 2,5 0,2 38,1 37,8 3,0 1,3 0,14 92

Venti 241 3,5 0,3 48,6 48,2 3,8 1,8 0,20 115

Short 143 2,7 1,5 27,0 22,9 3,1 1,1 0,14 46

Tall 227 4,4 2,6 42,4 35,5 5,0 1,8 0,23 69

Grande 292 5,6 3,3 54,9 46,3 6,4 2,3 0,29 92

Venti 389 7,8 4,5 72,2 60,1 8,7 3,2 0,40 115

Classic Chai Tea Latte - Άπαχο 

γάλα

Άπαχο ΓΑΛΑ, νερό, συμπύκνωμα μαύρου τσαγιού με μπαχαρικά [(νερό, μαύρο τσάι, ζάχαρη, πιπερόριζα, 

κανέλλα, μαύρο πιπέρι, γαρύφαλλο, κάρδαμο, φυσικές αρωματικές ουσίες,  γλυκάνισος) , ζάχαρη, νερό, 

μέλι, χυμός πιπερόριζας, οξύ: κιτρικό οξύ, εκχύλισμα βανίλιας, φυσικές αρωματικές ουσίες].

Matcha Tea Latte - Γάλα βρώμης

 Ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], σκόνη 

τσαγιού τύπου matcha.

Matcha Tea Latte - Γάλα καρύδας

Ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], σκόνη τσαγιού τύπου matcha.

Matcha Tea Latte - Γάλα 

αμυγδάλου

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σκόνη τσαγιού τύπου matcha.

Classic Chai Tea Latte - Πλήρες 

γάλα

Πλήρες ΓΑΛΑ, νερό, συμπύκνωμα μαύρου τσαγιού με μπαχαρικά [(νερό, μαύρο τσάι, ζάχαρη, πιπερόριζα, 

κανέλλα, μαύρο πιπέρι, γαρύφαλλο, κάρδαμο, φυσικές αρωματικές ουσίες,  γλυκάνισος) , ζάχαρη, νερό, 

μέλι, χυμός πιπερόριζας, οξύ: κιτρικό οξύ, εκχύλισμα βανίλιας, φυσικές αρωματικές ουσίες].

Classic Chai Tea Latte - Γάλα 

σόγιας 

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν],  νερό, συμπύκνωμα μαύρου τσαγιού με μπαχαρικά [(νερό, μαύρο τσάι, 

ζάχαρη, πιπερόριζα, κανέλλα, μαύρο πιπέρι, γαρύφαλλο, κάρδαμο, φυσικές αρωματικές ουσίες,  

γλυκάνισος) , ζάχαρη, νερό, μέλι, χυμός πιπερόριζας, οξύ: κιτρικό οξύ, εκχύλισμα βανίλιας, φυσικές 

αρωματικές ουσίες].

Classic Chai Tea Latte - Γάλα 

καρύδας 

Ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες],  νερό, συμπύκνωμα μαύρου τσαγιού με μπαχαρικά [(νερό, μαύρο τσάι, ζάχαρη, 

πιπερόριζα, κανέλλα, μαύρο πιπέρι, γαρύφαλλο, κάρδαμο, φυσικές αρωματικές ουσίες,  γλυκάνισος) , 

ζάχαρη, νερό, μέλι, χυμός πιπερόριζας, οξύ: κιτρικό οξύ, εκχύλισμα βανίλιας, φυσικές αρωματικές ουσίες].

Classic Chai Tea Latte - Γάλα 

αμυγδάλου

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι],  νερό, συμπύκνωμα μαύρου τσαγιού με μπαχαρικά [(νερό, 

μαύρο τσάι, ζάχαρη, πιπερόριζα, κανέλλα, μαύρο πιπέρι, γαρύφαλλο, κάρδαμο, φυσικές αρωματικές 

ουσίες,  γλυκάνισος) , ζάχαρη, νερό, μέλι, χυμός πιπερόριζας, οξύ: κιτρικό οξύ, εκχύλισμα βανίλιας, φυσικές 

αρωματικές ουσίες].

Classic Chai Tea Latte - Γάλα 

βρώμης 

 Ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], νερό, 

συμπύκνωμα μαύρου τσαγιού με μπαχαρικά [(νερό, μαύρο τσάι, ζάχαρη, πιπερόριζα, κανέλλα, μαύρο 

πιπέρι, γαρύφαλλο, κάρδαμο, φυσικές αρωματικές ουσίες,  γλυκάνισος) , ζάχαρη, νερό, μέλι, χυμός 

πιπερόριζας, οξύ: κιτρικό οξύ, εκχύλισμα βανίλιας, φυσικές αρωματικές ουσίες].
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Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Short 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,00 91

Tall 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,00 148

Grande 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,00 207

Venti 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,00 266

Tall 58 0,2 0,0 8,4 8,4 0,0 5,8 0,18 139

Grande 77 0,3 0,0 11,1 11,1 0,0 7,7 0,23 186

Venti 91 0,3 0,0 13,0 13,0 0,0 9,1 0,28 276

Tall 108 6,0 3,8 7,9 7,9 0,0 5,5 0,18 139

Grande 142 8,0 5,1 10,4 10,4 0,0 7,2 0,23 186

Venti 168 9,4 6,0 12,3 12,3 0,0 8,6 0,28 276

Tall 69 2,9 0,5 5,2 5,2 0,8 5,1 0,19 139

Grande 91 3,8 0,7 6,9 6,9 1,1 6,8 0,26 186

Venti 107 4,5 0,8 8,1 8,1 1,3 8,1 0,31 276

Tall 69 4,9 4,5 5,7 5,2 0,3 0,5 0,10 139

Grande 91 6,4 6,0 7,5 6,9 0,4 0,6 0,13 186

Venti 108 7,6 7,0 8,9 8,1 0,5 0,8 0,16 276

Tall 40 2,0 0,2 4,3 4,2 0,5 1,0 0,11 139

Grande 53 2,7 0,2 5,8 5,5 0,7 1,3 0,15 186

Venti 63 3,2 0,3 6,8 6,5 0,8 1,5 0,18 276

Tall 127 4,5 2,7 18,2 11,2 3,3 1,8 0,23 139

Grande 169 6,0 3,5 24,1 14,8 4,4 2,4 0,30 186

Venti 199 7,1 4,2 28,4 17,5 5,2 2,8 0,36 276

Tall 90 5,0 3,5 9,0 9,0 0,0 1,0 0,40 145

Grande 110 5,0 3,5 14,0 14,0 0,0 1,0 0,40 185

Venti 200 11,0 7,0 23,0 23,0 0,0 2,0 0,40 275

Tall 57 0,1 0,0 10,9 8,9 0,0 3,3 0,10 150 - 170

Grande 69 0,1 0,0 13,0 11,0 0,0 4,1 0,10 150 - 170

Venti 93 0,1 0,0 17,5 14,5 0,0 5,5 0,10 225 - 255

Cold Craft

Cold Brew Κρύο εκχύλισμα καφέ, νερό, πάγος.

Cold Brew Latte - Άπαχο γάλα Άπαχο ΓΑΛΑ, εκχύλισμα καφέ, πάγος.

Cold Brew Latte - Πλήρες γάλα Πλήρες ΓΑΛΑ, εκχύλισμα καφέ, πάγος.

Vanilla Sweet cream Cold Brew
Κρύο εκχύλισμα καφέ, νερό, πάγος, μείγμα κρέμας γάλακτος με γάλα [ΓΑΛΑ], σιρόπι με γεύση βανίλιας 

[νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο].

0,0 0,0 0,0 0,2 0,00

Cold Brew Latte - Γάλα σόγιας 

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], εκχύλισμα καφέ, πάγος.

Cold Brew Latte - Γάλα καρύδας 

Ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], εκχύλισμα καφέ, πάγος.

Cold Brew Latte - Γάλα αμυγδάλου

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], εκχύλισμα καφέ, πάγος.

Cold Brew Latte - Γάλα βρώμης 

 Ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], εκχύλισμα 

καφέ, πάγος.

Freddo Cappuccino
Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ,  espresso, απλό γλυκαντικό σιρόπι [σιρόπι ζάχαρης, νερό, ρυθμιστής οξύτητας: 

κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο] κατόπιν αιτήματος.

244

Tall 26 0,1 0,0 3,8 0,0 2,6 0,09 1643,8

Tall 4 0,0 0,0Nitro Cold Brew Κρύο εκχύλισμα καφέ.

Nitro Cold Brew with Cold Foam - 

Άπαχο γάλα 
Κρύο εκχύλισμα καφέ, κρύο αφρόγαλα [άπαχο ΓΑΛΑ], επικάλυψη στιγμιαίου καφέ Starbucks VIA.



Προϊόν Συστατικά Μέγεθος
Ενέργεια  

(Kcal)
Λιπαρά (g)

Εκ των 

οποίων 

κορεσμένα 

(g)

Υδατάνθρακε

ς                        

(g)

Εκ των 

οποίων 

Σάκχαρα 

(g)

Ίνες (g)
Πρωτεϊνες 

(g)
Αλάτι (g)

Καφεΐνη 

(mg)

Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Tall 74 0,2 0,0 11,1 9,1 0,0 6,9 0,18 150 - 170

Grande 90 0,2 0,0 13,5 11,5 0,0 8,5 0,23 150 - 170

Venti 106 0,3 0,0 16,0 13,0 0,0 9,9 0,26 225 - 255

Tall 128 6,6 4,2 10,6 8,6 0,0 6,6 0,18 150 - 170

Grande 158 8,3 5,3 12,8 10,8 0,0 8,1 0,23 150 - 170

Venti 183 9,4 6,0 15,2 12,3 0,0 9,4 0,26 225 - 255

Tall 85 3,1 0,6 7,6 5,7 0,9 6,2 0,20 150 - 170

Grande 104 3,9 0,7 9,1 7,1 1,2 7,6 0,25 150 - 170

Venti 122 4,4 0,8 11,1 8,1 1,3 8,9 0,29 225 - 255

Tall 85 5,3 4,9 8,2 5,7 0,4 1,1 0,10 150 - 170

Grande 105 6,7 6,2 9,8 7,1 0,5 1,2 0,13 150 - 170

Venti 123 7,6 7,0 11,8 8,1 0,5 1,6 0,14 225 - 255

Tall 54 2,2 0,2 6,7 4,6 0,6 1,6 0,11 150 - 170

Grande 65 2,8 0,2 8,0 5,7 0,7 1,9 0,14 150 - 170

Venti 78 3,1 0,3 9,8 6,5 0,8 2,4 0,16 225 - 255

Tall 149 4,9 2,9 21,9 12,2 3,7 2,5 0,24 150 - 170

Grande 185 6,2 3,7 27,0 15,4 4,6 3,0 0,30 150 - 170

Venti 214 7,0 4,2 31,4 17,5 5,2 3,7 0,34 225 - 255

Tall 11 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,7 0,00 150 - 170

Grande 16 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 1,1 0,00 225 - 255

Venti 22 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 1,4 0,00 300 - 340

Tall 11 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,7 0,00 150 - 170

Grande 16 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 1,1 0,00 225 - 255

Venti 22 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 1,4 0,00 300 - 340

Tall 229 10,5 7,3 25,5 22,7 1,6 7,4 0,21 165

Grande 302 14,6 10,2 32,5 29,4 2,1 9,2 0,27 170

Venti 338 15,0 10,4 38,8 34,4 2,5 10,6 0,30 249

Tall 283 16,9 11,5 24,9 22,1 1,6 7,1 0,21 165

Grande 370 22,6 15,5 31,8 28,7 2,1 8,8 0,27 170

Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], πάγος, espresso.

195Tall 28 0,1 0,0 6,9 6,8 0,0 0,0 0,07

Iced Caffe Americano Πάγος, νερό, espresso.

Iced Caffe Mocha - Άπαχο γάλα

Άπαχο ΓΑΛΑ, πάγος, espresso, σως μόκα [νερό, σκόνη μόκας (ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια 

και βανιλίνη)], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Iced Caffe Mocha - Πλήρες γάλα 

Πλήρες ΓΑΛΑ, πάγος, espresso, σως μόκα [νερό, σκόνη μόκας (ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια 

και βανιλίνη)], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Iced Caffe Latte - Γάλα καρύδας 

Ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], πάγος, espresso.

Freddo Espresso Πάγος, espresso

Iced Caffe Latte - Γαλα αμυγδάλου 

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], πάγος, espresso.

Iced Caffe Latte - Γάλα βρώμης 

 Ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], πάγος, 

espresso.

Iced Coffee

Iced Caffe Latte - Άπαχο γάλα Άπαχο ΓΑΛΑ, πάγος, espresso.

Nitro Cold Brew with Caramel Cold 

Foam - Άπαχο γάλα

 Κρύο εκχύλισμα καφέ, κρύο αφρόγαλα με κρέμα καραμέλας [άπαχο ΓΑΛΑ, σιρόπι με γεύση καραμέλας 

(ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώματα τροφίμων: συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου, μελάσας, 

ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο)], επικάλυψη στιγμιαίου καφέ Starbucks 

VIA.

Iced Caffe Latte - Πλήρες γάλα Πλήρες ΓΑΛΑ, πάγος, espresso.

Iced Caffe Latte - Γαλα σόγιας 



Προϊόν Συστατικά Μέγεθος
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Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Venti 415 24,1 16,4 38,0 33,6 2,5 10,1 0,30 249

Tall 241 13,4 7,9 22,0 19,2 2,5 6,7 0,23 165

Grande 316 18,2 10,9 28,1 25,0 3,2 8,3 0,29 170

Venti 354 19,2 11,2 33,8 29,5 3,8 9,6 0,32 249

Tall 241 15,6 12,2 22,6 19,2 1,9 1,6 0,13 165

Grande 317 21,0 16,4 28,8 25,0 2,5 1,9 0,16 170

Venti 354 22,3 17,5 34,6 29,5 3,1 2,3 0,18 249

Tall 210 12,5 7,5 21,1 18,1 2,1 2,1 0,14 165

Grande 277 17,1 10,4 27,0 23,6 2,8 2,6 0,17 170

Venti 310 17,9 10,7 32,5 27,9 3,3 3,1 0,19 249

Tall 305 15,3 10,2 36,3 25,8 5,2 3,0 0,26 165

Grande 397 20,5 13,8 46,0 33,3 6,7 3,7 0,33 170

Venti 446 21,8 14,6 54,2 38,9 7,8 4,4 0,38 249

Tall 305 12,9 9,6 38,5 36,5 0,0 8,6 0,33 150

Grande 405 17,8 13,3 50,2 48,2 0,0 10,8 0,43 150

Venti 483 19,2 14,3 63,4 60,4 0,0 14,2 0,55 225

Tall 345 17,7 12,8 38,1 36,1 0,0 8,4 0,33 150

Grande 454 23,7 17,1 49,7 47,7 0,0 10,5 0,43 150

Venti 550 27,1 19,5 62,7 59,7 0,0 13,7 0,55 225

Tall 313 15,1 10,0 35,9 33,9 0,7 8,1 0,35 150

Grande 415 20,5 13,8 47,0 45,0 0,8 10,2 0,45 150

Venti 497 22,8 15,0 59,0 56,0 1,1 13,3 0,57 225

Tall 314 16,8 13,3 36,4 33,9 0,3 4,3 0,27 150

Grande 415 22,5 17,8 47,5 45,0 0,3 5,5 0,35 150

Venti 497 25,6 20,5 59,7 56,0 0,5 6,9 0,45 225

Tall 290 14,4 9,8 35,3 33,1 0,4 4,7 0,28 150

Iced Caffe Mocha - Γάλα σόγιας 

  Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], πάγος, espresso, σως μόκα [νερό, σκόνη μόκας (ζάχαρη, κακάο 

επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη)], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: 

υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: 

καραγενάνη].

Iced Caffe Mocha - Γάλα καρύδας 

Ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], πάγος, espresso, σως μόκα [νερό, σκόνη μόκας (ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με 

αλκάλια και βανιλίνη)], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, 

άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Iced Caffe Mocha - Γάλα 

αμυγδάλου

Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο 

φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], πάγος, espresso, σως μόκα [νερό, σκόνη μόκας (ζάχαρη, 

κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη)], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά 

αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: 

καραγενάνη].

Iced Caffe Mocha - Γάλα βρώμης 

 Ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], πάγος, 

espresso, σως μόκα [νερό, σκόνη μόκας (ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη)], σαντιγί 

[κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: 

E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Iced White Chocolate Mocha - 

Άπαχο γάλα 

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ, μόκα λευκής σοκολάτας [ζάχαρη,  συμπυκνωμένο αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ, 

συμπυκνωμένο ζαχαρούχο αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, 

γαλακτωματοποιητές: μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης  (φοινικέλαιο)] , σαντιγί 

[κρέμα γάλακτος (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: 

E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Iced Caffe Mocha - Πλήρες γάλα 

Πλήρες ΓΑΛΑ, πάγος, espresso, σως μόκα [νερό, σκόνη μόκας (ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια 

και βανιλίνη)], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Iced White Chocolate Mocha - 

Πλήρες γάλα 

Πάγος,πλήρες ΓΑΛΑ, μόκα λευκής σοκολάτας [ζάχαρη,  συμπυκνωμένο αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ, 

συμπυκνωμένο ζαχαρούχο αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, 

γαλακτωματοποιητές: μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης  (φοινικέλαιο)] , σαντιγί 

[κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: 

E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Iced White Chocolate Mocha - Γάλα 

σόγιας 

Πάγος,  ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: 

όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική 

ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], μόκα λευκής σοκολάτας [ζάχαρη,  συμπυκνωμένο αποβουτυρωμένο 

ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, 

γαλακτωματοποιητές: μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης  (φοινικέλαιο)] , σαντιγί 

[κρέμα γάλακτος (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: 

E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Iced White Chocolate Mocha - Γάλα 

καρύδας 

Πάγος, ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], μόκα λευκής σοκολάτας [ζάχαρη,  συμπυκνωμένο αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ, 

συμπυκνωμένο ζαχαρούχο αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, 

γαλακτωματοποιητές: μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης  (φοινικέλαιο)] , σαντιγί 

[κρέμα γάλακτος (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: 

E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Iced White Chocolate Mocha - Γάλα 

αμυγδάλου

Πάγος, ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, 

διξόξινο φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], μόκα λευκής σοκολάτας [ζάχαρη,  συμπυκνωμένο 

αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο 

κακάο, αλάτι, γαλακτωματοποιητές: μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης  

(φοινικέλαιο)] , σαντιγί [κρέμα γάλακτος (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].



Προϊόν Συστατικά Μέγεθος
Ενέργεια  

(Kcal)
Λιπαρά (g)

Εκ των 

οποίων 

κορεσμένα 

(g)

Υδατάνθρακε

ς                        

(g)

Εκ των 

οποίων 

Σάκχαρα 

(g)

Ίνες (g)
Πρωτεϊνες 

(g)
Αλάτι (g)

Καφεΐνη 

(mg)

Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Grande 387 19,7 13,4 46,1 44,0 0,5 6,0 0,36 150

Venti 458 21,7 14,5 57,9 54,7 0,7 7,5 0,46 225

Tall 361 16,5 11,8 46,6 38,8 2,7 5,4 0,37 150

Grande 474 22,2 15,9 60,1 51,0 3,4 6,8 0,48 150

Venti 577 25,1 17,9 76,9 64,3 4,6 8,7 0,62 225

Tall 129 0,9 0,5 23,3 20,8 0,0 7,0 0,20 150 - 170

Grande 164 1,0 0,5 30,3 27,8 0,0 8,6 0,25 150 - 170

Venti 199 1,0 0,5 37,5 33,9 0,0 10,0 0,28 225 - 255

Tall 183 7,3 4,7 22,7 20,3 0,0 6,6 0,20 150 - 170

Grande 232 9,0 5,7 29,6 27,1 0,0 8,1 0,25 150 - 170

Venti 276 10,1 6,5 36,7 33,1 0,0 9,5 0,28 225 - 255

Tall 141 3,8 1,0 19,8 17,4 0,9 6,3 0,22 150 - 170

Grande 178 4,6 1,2 25,9 23,4 1,2 7,7 0,27 150 - 170

Venti 215 5,2 1,2 32,6 28,9 1,3 9,0 0,31 225 - 255

Tall 141 6,0 5,4 20,3 17,4 0,4 1,1 0,12 150 - 170

Grande 179 7,4 6,7 26,6 23,4 0,5 1,2 0,15 150 - 170

Venti 216 8,3 7,5 33,4 28,9 0,5 1,7 0,16 225 - 255

Tall 110 2,9 0,6 18,9 16,3 0,6 1,7 0,13 150 - 170

Grande 140 3,5 0,7 24,8 22,0 0,7 1,9 0,16 150 - 170

Iced White Chocolate Mocha - Γάλα 

βρώμης 

Πάγος, ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν],, μόκα λευκής 

σοκολάτας [ζάχαρη,  συμπυκνωμένο αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο 

αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, γαλακτωματοποιητές: μονό- και 

διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης  (φοινικέλαιο)] , σαντιγί [κρέμα γάλακτος (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, 

προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Iced Caramel Macchiato - Άπαχο 

γάλα 

Άπαχο ΓΑΛΑ, πάγος, espresso, σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, 

ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, 

σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια 

λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: 

τριφωσφορικά άλατα, αντιαφριστικός παράγοντας: διμεθυλοπολυσιλοξάνιο].

Iced Caramel Macchiato - Πλήρες 

γάλα 

Πλήρες ΓΑΛΑ, πάγος, espresso, σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, 

ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, 

σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια 

λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: 

τριφωσφορικά άλατα, αντιαφριστικός παράγοντας: διμεθυλοπολυσιλοξάνιο].

Iced Caramel Macchiato - Γάλα 

σόγιας 

  Ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο 

φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], πάγος, espresso, σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα 

βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], σως καραμέλας  [ζάχαρη, 

δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη 

άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και 

διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, 

σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιαφριστικός παράγοντας: διμεθυλοπολυσιλοξάνιο].

Iced White Chocolate Mocha - Γάλα 

αμυγδάλου

Πάγος, ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, 

διξόξινο φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], μόκα λευκής σοκολάτας [ζάχαρη,  συμπυκνωμένο 

αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο 

κακάο, αλάτι, γαλακτωματοποιητές: μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης  

(φοινικέλαιο)] , σαντιγί [κρέμα γάλακτος (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη].

Iced Caramel Macchiato - Γάλα 

καρύδας  

Ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], πάγος, espresso, σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, 

ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, 

σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια 

λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: 

τριφωσφορικά άλατα, αντιαφριστικός παράγοντας: διμεθυλοπολυσιλοξάνιο].

Iced Caramel Macchiato - Γάλα 

αμυγδάλου 

 Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, 

διξόξινο φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], πάγος, espresso, σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, 

φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], σως καραμέλας  

[ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  λιπαρά, (ΓΑΛΑ), 

σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και 

διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, 

σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιαφριστικός παράγοντας: διμεθυλοπολυσιλοξάνιο].



Προϊόν Συστατικά Μέγεθος
Ενέργεια  

(Kcal)
Λιπαρά (g)

Εκ των 

οποίων 

κορεσμένα 

(g)

Υδατάνθρακε

ς                        

(g)

Εκ των 

οποίων 

Σάκχαρα 

(g)
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Πρωτεϊνες 

(g)
Αλάτι (g)

Καφεΐνη 

(mg)

Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Venti 171 3,9 0,7 31,3 27,4 0,8 2,4 0,18 225 - 255

Tall 205 5,7 3,4 34,0 23,9 3,7 2,6 0,26 150 - 170

Grande 259 6,9 4,1 43,9 31,7 4,6 3,1 0,32 150 - 170

Venti 307 7,8 4,6 52,9 38,3 5,2 3,7 0,36 225 - 255

Tall 35 0,1 0,0 8,3 8,3 0,1 0,1 0,0 20 - 25

Grande 46 0,1 0,0 11,1 11,1 0,1 0,1 0,0 25 - 30

Venti 56 0,2 0,0 13,6 13,6 0,2 0,2 0,0 35 - 40

Tall 35 0,1 0,0 8,3 8,3 0,1 0,1 0,0 20 - 25

Grande 46 0,1 0,0 11,1 11,1 0,1 0,1 0,0 25 - 30

Venti 56 0,2 0,0 13,6 13,6 0,2 0,2 0,0 35 - 40

Tall 35 0,1 0,0 8,3 8,3 0,1 0,1 0,0 0,0

Grande 46 0,1 0,0 11,1 11,1 0,1 0,1 0,0 0,0

Venti 56 0,2 0,0 13,6 13,6 0,2 0,2 0,0 0,0

Tall 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Grande 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Venti 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Grande 202 0,1 0,0 47,0 46,6 0,0 3,3 0,55 92

Venti 250 0,1 0,0 58,7 58,3 0,0 3,6 0,68 116

Grande 231 3,5 2,2 46,7 46,3 0,0 3,1 0,55 92

Venti 282 3,9 2,5 58,4 57,9 0,0 3,4 0,68 116

Iced Teavana ™ Tea

Frappuccino®

Coffee Frappuccino® - Άπαχο 

γάλα 

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα 

τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], ΓΑΛΑ, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino 

roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast].

Coffee Frappuccino® - Πλήρες 

γάλα 

Πάγος, πλήρες ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα 

τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], ΓΑΛΑ, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino 

roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast].

Coffee Frappuccino® - Γάλα 

σόγιας 

Πάγος, ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: 

όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική 

ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό 

οξύ, χρώματα τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], ΓΑΛΑ, υδατοδιαλυτός καφές 

frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast].

Tall 147 0,1 0,0 33,8 33,5 0,0 2,7 0,40 65

Tall 170 2,9 1,8 33,5

Tall 152 1,4 0,2

33,3 0,0 2,6 0,40 65

Iced Caramel Macchiato - Γάλα 

αμυγδάλου 

 Ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, 

διξόξινο φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], πάγος, espresso, σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, 

φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], σως καραμέλας  

[ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  λιπαρά, (ΓΑΛΑ), 

σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και 

διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, 

σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιαφριστικός παράγοντας: διμεθυλοπολυσιλοξάνιο].

Iced Caramel Macchiato - Γάλα 

βρώμης 

Ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], πάγος, 

espresso, σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό 

οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο 

(ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος  48%  λιπαρά, (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής 

προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, 

αντιαφριστικός παράγοντας: διμεθυλοπολυσιλοξάνιο].

32,2 32,0 0,4 2,4 0,41 65

Πάγος, συμπύκνωμα λεμονάδας  [νερό, χυμός λεμονιού, ζάχαρη, έλαιο λεμονιού], μαύρο τσάι [νερό, μαύρο 

τσάι]. 
Iced Shaken Black Tea Lemonade

Iced Shaken Green Tea Lemonade
Πάγος, συμπύκνωμα λεμονάδας [νερό, χυμός λεμονιού, ζάχαρη, έλαιο λεμονιού], εκχύλισμα πράσινου 

τσαγιού και βοτάνων [πράσινο τσάι, δύοσμος, φύλλα λουϊζας,λεμονόχορτο, φυσικές αρωματικές ουσίες)].

Iced Shaken Hibiscus Infusion 

Lemonade

Πάγος, συμπύκνωμα λεμονάδας [νερό, χυμός λεμονιού, ζάχαρη, έλαιο λεμονιού], εκχύλισμα ιβίσκου και 

βοτάνων [άνθη ιβίσκου,οξύ: κιτρικό οξύ, φυσικές αρωματικές ουσίες, κανέλλα, μήλο, γλυκόριζα, 

λεμονόχορτο, καρπός ιβίσκου και  εκχύλισμα  καρπού  σαμπούκο].

Iced Shaken Hibiscus Infusion
Πάγος, εκχύλισμα ιβίσκου  και βοτάνων [άνθη ιβίσκου,οξύ: κιτρικό οξύ, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

κανέλλα, μήλο, γλυκόριζα, λεμονόχορτο, καρπός ιβίσκου και εκχύλισμα καρπού σαμπούκο].



Προϊόν Συστατικά Μέγεθος
Ενέργεια  

(Kcal)
Λιπαρά (g)

Εκ των 

οποίων 

κορεσμένα 

(g)

Υδατάνθρακε

ς                        

(g)

Εκ των 

οποίων 

Σάκχαρα 

(g)

Ίνες (g)
Πρωτεϊνες 

(g)
Αλάτι (g)

Καφεΐνη 

(mg)

Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Grande 208 1,7 0,3 45,1 44,8 0,5 2,9 0,56 92

Venti 257 1,8 0,3 56,7 56,2 0,5 3,2 0,69 116

Grande 208 2,8 2,6 45,4 44,8 0,2 0,2 0,50 92

Venti 257 3,1 2,9 57,0 56,2 0,2 0,2 0,63 116

Grande 192 1,2 0,1 44,6 44,2 0,3 0,5 0,51 92

Venti 239 1,3 0,1 56,1 55,6 0,3 0,5 0,63 116

Grande 242 2,6 1,6 52,7 48,3 1,9 1,0 0,58 92

Venti 294 2,9 1,7 65,0 60,1 2,1 1,1 0,71 116

Grande 373 13,4 9,5 59,2 58,4 0,0 4,0 0,60 91

Venti 431 13,4 9,5 73,3 72,3 0,0 4,4 0,73 117

Grande 402 16,7 11,7 58,9 58,1 0,0 3,8 0,60 91

Venti 463 17,1 12,0 73,0 72,0 0,0 4,2 0,73 117

Coffee Frappuccino® - Γάλα 

αμυγδάλου

Πάγος, ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, 

διξόξινο φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: 

κιτρικό οξύ, χρώματα τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], ΓΑΛΑ, υδατοδιαλυτός 

καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast].

Coffee Frappuccinno® - Γάλα 

βρώμης

Πάγος, ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], σιρόπι 

frappuccino  με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, 

καρότου, ιβίσκου και μελάσας], ΓΑΛΑ, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές 

frappuccino roast].

Caramel Frappuccino® - Άπαχο 

γάλα 

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα 

τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, 

προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές 

frappuccino roast], σιρόπι με γεύση καραμέλας (ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώματα τροφίμων: 

συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου, μελάσας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό 

κάλιο)], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη, κρέμα 

γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης, 

ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιαφριστικός 

παράγοντας: διμεθυλοπολυσιλοξάνιο].

Coffee Frappuccino® - Γάλα 

σόγιας 

Πάγος, ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: 

όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική 

ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό 

οξύ, χρώματα τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], ΓΑΛΑ, υδατοδιαλυτός καφές 

frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast].

Caramel Frappuccino® - Πλήρες 

γάλα 

Πάγος, πλήρες ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα 

τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, 

προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές 

frappuccino roast], σιρόπι με γεύση καραμέλας (ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώματα τροφίμων: 

συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου, μελάσας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό 

κάλιο)], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη, κρέμα 

γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης, 

ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιαφριστικός 

παράγοντας: διμεθυλοπολυσιλοξάνιο].

65

Coffee Frappuccino® - Γάλα 

καρύδας 

Πάγος, ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες],  σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα 

τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], ΓΑΛΑ, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino 

roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast].

Tall 138 1,0 0,1 31,8 31,5 0,2 0,4 0,37 65

Tall 152 2,3 2,2 32,5 32,0 0,2 0,2 0,36

65

Tall 272 9,7 6,9 42,9 42,3 0,0 3,2 0,44 64

Tall 180 2,2 1,3 38,5 34,9 1,6 0,8 0,42

64Tall 296 12,5 8,7 42,7 42,1 0,0 3,1 0,44



Προϊόν Συστατικά Μέγεθος
Ενέργεια  
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Λιπαρά (g)
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Καφεΐνη 

(mg)

Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Grande 379 14,9 9,8 57,4 56,6 0,5 3,6 0,60 91

Venti 438 15,1 9,8 71,3 70,3 0,5 4,0 0,74 117

Grande 379 16,1 12,1 57,7 56,6 0,2 0,9 0,55 91

Venti 438 16,4 12,4 71,6 70,3 0,2 1,0 0,68 117

Grande 363 14,4 9,6 56,9 56,0 0,3 1,2 0,56 91

Venti 420 14,6 9,6 70,7 69,7 0,3 1,3 0,69 117

Grande 413 15,9 11,1 64,9 60,1 1,9 1,7 0,62 91

Venti 475 16,2 11,2 79,6 74,2 2,1 1,8 0,76 117

Caramel Frappuccino® - Γάλα 

σόγιας 

Πάγος, ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: 

όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική 

ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν],  σιρόπι frappuccino με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό 

οξύ, χρώματα τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  

(ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική 

ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές 

frappuccino roast], σιρόπι με γεύση καραμέλας (ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώματα τροφίμων: 

συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου, μελάσας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό 

κάλιο)], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη, κρέμα 

γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης, 

ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιαφριστικός 

παράγοντας: διμεθυλοπολυσιλοξάνιο].

Caramel Frappuccino® - Γάλα 

καρύδας 

Πάγος, ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες],  σιρόπι frappuccino με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα 

τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, 

προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές 

frappuccino roast], σιρόπι με γεύση καραμέλας (ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώματα τροφίμων: 

συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου, μελάσας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό 

κάλιο)], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη, κρέμα 

γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης, 

ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιαφριστικός 

παράγοντας: διμεθυλοπολυσιλοξάνιο].

Caramel Frappuccino® - Γάλα 

αμυγδάλου

Πάγος, ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, 

διξόξινο φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι],  σιρόπι frappuccino με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: 

κιτρικό οξύ, χρώματα τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], σαντιγί [κρέμα 

γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, 

αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, 

υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], σιρόπι με γεύση καραμέλας (ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

χρώματα τροφίμων: συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου, μελάσας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 

συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο)], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), 

φρουκτόζη, κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης, 

ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιαφριστικός 

παράγοντας: διμεθυλοπολυσιλοξάνιο].

Caramel Frappuccino® - Γάλα 

βρώμης 

Πάγος, ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν],  σιρόπι 

frappuccino με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, 

καρότου, ιβίσκου και μελάσας], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του 

αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], 

υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], σιρόπι με γεύση 

καραμέλας (ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώματα τροφίμων: συμπύκνωμα μήλου, καρότου, 

ιβίσκου, μελάσας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο)], σως καραμέλας  

[ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη, κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), 

σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και 

διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας:  κιτρικό νάτριο, αλάτι, 

σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιαφριστικός παράγοντας: διμεθυλοπολυσιλοξάνιο].

Tall 277 11,0 7,2 41,4 40,8 0,4 2,9 0,44 64

64

Tall 264 10,6 7,0 41,0 40,3 0,2 0,9 0,40 64

Tall 277 12,0 41,7 40,8 0,29,0 0,7 0,40

64Tall 305 11,8 8,2 43,7 1,6 1,347,6 0,46



Προϊόν Συστατικά Μέγεθος
Ενέργεια  

(Kcal)
Λιπαρά (g)

Εκ των 

οποίων 

κορεσμένα 

(g)

Υδατάνθρακε

ς                        

(g)

Εκ των 

οποίων 

Σάκχαρα 

(g)

Ίνες (g)
Πρωτεϊνες 

(g)
Αλάτι (g)

Καφεΐνη 

(mg)

Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Grande 339 13,2 9,4 51,1 50,4 0,6 3,8 0,54 91

Venti 405 13,4 9,5 66,6 65,7 0,8 4,2 0,69 121

Grande 366 16,3 11,5 50,8 50,2 0,6 3,6 0,54 91

Venti 436 17,0 11,9 66,3 65,4 0,8 4,0 0,69 121

Grande 345 14,6 9,7 49,4 48,7 1,0 3,4 0,55 91

Venti 412 15,1 9,8 64,6 63,8 1,3 3,8 0,70 121

Grande 345 15,7 11,8 49,6 48,7 0,8 0,9 0,50 91

Venti 412 16,3 12,3 64,9 63,8 1,0 0,9 0,65 121

Grande 330 14,2 9,5 48,9 48,2 0,9 1,2 0,50 91

Venti 394 14,5 9,6 64,1 63,1 1,1 1,2 0,65 121

Grande 376 15,5 10,8 56,4 51,9 2,4 1,6 0,56 91

Venti 449 16,1 11,2 72,7 67,5 2,9 1,7 0,73 121

Mocha Frappuccino® - Γάλα 

αμυγδάλου

Πάγος, ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, 

διξόξινο φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: 

κιτρικό οξύ, χρώματα τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], σαντιγί [κρέμα 

γάλακτος (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, 

αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη],υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, 

υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], σως μόκας  [νερό, ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και 

βανιλίνη]. 

Mocha Frappuccino® - Γάλα 

βρώμης 

Πάγος, ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], σιρόπι 

frappuccino  με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, 

καρότου, ιβίσκου και μελάσας], σαντιγί [κρέμα γάλακτος (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του 

αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: 

καραγενάνη],υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], σως 

μόκας  [νερό, ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη]. 

Mocha Frappuccino® - Άπαχο 

γάλα 

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα 

τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], σαντιγί [κρέμα γάλακτος (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, 

προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη],υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές 

frappuccino roast], σως μόκας  [νερό, ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη]. 

Mocha Frappuccino® - Πλήρες 

γάλα 

Πάγος, πλήρες ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα 

τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], σαντιγί [κρέμα γάλακτος (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, 

προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη],υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές 

frappuccino roast], σως μόκας  [νερό, ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη]. 

Mocha Frappuccino® - Γάλα 

σόγιας 

Πάγος, ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: 

όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική 

ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό 

οξύ, χρώματα τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], σαντιγί [κρέμα γάλακτος 

(ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική 

ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη],υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές 

frappuccino roast], σως μόκας  [νερό, ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη]. 

Mocha Frappuccino® - Γάλα 

καρύδας 

Πάγος, ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα 

τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], σαντιγί [κρέμα γάλακτος (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, 

προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη],υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές 

frappuccino roast], σως μόκας  [νερό, ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη]. 

Tall 249 9,4 6,7 37,6 37,1 0,4 3,1 0,40 66

66

Tall 253 10,7 7,0 36,1 35,7 0,8 2,8 0,41 66

Tall 271 12,1 8,5 37,4 36,9 0,4 2,9 0,40

66

Tall 240 10,3 6,8 35,8 35,2 0,7 0,9 0,37 66

Tall 253 11,6 8,8 36,4 35,7 0,6 0,7 0,37

66Tall 280 11,4 7,9 42,1 38,4 2,0 1,3 0,42



Προϊόν Συστατικά Μέγεθος
Ενέργεια  

(Kcal)
Λιπαρά (g)

Εκ των 

οποίων 

κορεσμένα 

(g)

Υδατάνθρακε

ς                        

(g)

Εκ των 

οποίων 

Σάκχαρα 

(g)

Ίνες (g)
Πρωτεϊνες 

(g)
Αλάτι (g)

Καφεΐνη 

(mg)

Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Grande 195 0,1 0,0 45,1 43,9 0,0 3,4 0,52 149 - 157

Venti 241 0,1 0,0 56,2 55,0 0,0 3,7 0,64 169 - 177

Grande 222 3,3 2,1 44,8 43,7 0,0 3,2 0,52 149 - 157

Venti 270 3,6 2,3 55,9 54,7 0,0 3,5 0,64 169 - 177

Grande 200 1,6 0,3 43,3 42,2 0,5 3,0 0,53 149 - 157

Venti 247 1,7 0,3 54,3 53,1 0,5 3,3 0,65 169 - 177

Grande 201 2,7 2,5 43,6 42,2 0,2 0,5 0,47 149 - 157

Venti 247 2,9 2,7 54,6 53,1 0,2 0,5 0,59 169 - 177

Grande 185 1,1 0,1 42,9 41,7 0,3 0,8 0,48 149 - 157

Venti 230 1,2 0,1 53,8 52,5 0,3 0,8 0,60 169 - 177

Grande 233 2,5 1,5 50,5 45,5 1,8 1,2 0,54 149 - 157

Venti 282 2,7 1,6 62,1 56,7 2,0 1,3 0,67 169 - 177

Espresso Frappuccino® - Άπαχο 

γάλα 

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα 

τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  

[νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], espresso.

Espresso Frappuccino® - Πλήρες 

γάλα 

Πάγος, πλήρες ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα 

τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  

[νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], espresso.

Espresso Frappuccino® - Γάλα 

σόγιας 

Πάγος, ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: 

όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική 

ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό 

οξύ, χρώματα τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], υδατοδιαλυτός καφές 

frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], espresso.

Espresso® Frappuccino - Γάλα 

καρύδας 

Πάγος, ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα 

τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  

[νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], espresso.

Espresso® Frappuccino - Γάλα 

αμυγδάλου

Πάγος, ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, 

διξόξινο φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: 

κιτρικό οξύ, χρώματα τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], υδατοδιαλυτός καφές 

frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], espresso.

Espresso Frappuccino® - Γάλα 

βρώμης 

Πάγος, ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], σιρόπι 

frappuccino  με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, 

καρότου, ιβίσκου και μελάσας], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές 

frappuccino roast], espresso.

Tall 135 0,1 0,0 31,0 29,9 0,0 2,7 0,36 121 - 129

Tall 140 2,1 1,9 29,8 28,6 0,1 0,4 0,32 121 - 129

121 - 129

Tall 140 1,2 0,2 29,6 28,6 0,4 2,4 0,36 121 - 129

157Tall 2,6 1,6 30,8 29,7 0,0 2,6 0,36

121 - 129

Tall 165 1,9 1,1 35,2 31,2 1,4 1,0 0,38 121 - 129

Tall 128 0,9 0,1 29,3 28,2 0,2 0,7 0,33



Προϊόν Συστατικά Μέγεθος
Ενέργεια  

(Kcal)
Λιπαρά (g)

Εκ των 

οποίων 

κορεσμένα 

(g)

Υδατάνθρακε

ς                        

(g)

Εκ των 

οποίων 

Σάκχαρα 

(g)

Ίνες (g)
Πρωτεϊνες 

(g)
Αλάτι (g)

Καφεΐνη 

(mg)

Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Grande 420 17,0 11,8 61,1 59,5 1,9 4,8 0,56 96

Venti 493 18,1 12,5 76,0 74,1 2,3 5,3 0,69 122

Grande 448 20,3 13,9 60,8 59,3 1,9 4,6 0,56 96

Venti 524 21,8 14,8 75,7 73,7 2,3 5,1 0,69 122

Grande 426 18,5 12,0 59,3 57,7 2,3 4,4 0,57 96

Venti 500 19,8 12,8 74,1 72,1 2,9 4,9 0,70 122

Grande 410 18,0 11,8 58,9 57,2 2,1 2,0 0,53 96

Tall 301 12,1 8,4 43,6 42,5 1,3 3,7 0,41 68

Java Chip Frappuccino® - Πλήρες 

γάλα 

Πάγος,πλήρες ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα 

τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, 

προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές 

frappuccino roast], σως μόκας  [νερό, ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη],  κομματάκια  

σοκολάτας [μείγμα με γεύση σοκολάτας (ζάχαρη, φυτικά έλαια (φοίνικέλαιο, βούτυρο καριτέ), σκόνη κακάο, 

σκόνη μαύρου κακάο, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, αλάτι, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ), 

τρίμματα μπισκότου  (αλεύρι σίτου (αλεύρι από ΣΙΤΑΡΙ, ανθρακικό ασβέστιο, σίδηρο, θειαμίνη, νιασίνη), 

ζάχαρη, φυτικά λίπη (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο), αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, αλάτι, αυξητικοί 

παράγοντες: όξινο ανθρακικό νάτριο)], σως μόκας [νερό, ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και 

βανιλίνη].	

Java Chip Frappuccino® - Γάλα 

σόγιας 

Πάγος, ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: 

όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική 

ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό 

οξύ, χρώματα τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  

(ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική 

ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές 

frappuccino roast], σως μόκας  [νερό, ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη],  κομματάκια  

σοκολάτας [μείγμα με γεύση σοκολάτας (ζάχαρη, φυτικά έλαια (φοίνικέλαιο, βούτυρο καριτέ), σκόνη κακάο, 

σκόνη μαύρου κακάο, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, αλάτι, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ), 

τρίμματα μπισκότου  (αλεύρι σίτου (αλεύρι από ΣΙΤΑΡΙ, ανθρακικό ασβέστιο, σίδηρο, θειαμίνη, νιασίνη), 

ζάχαρη, φυτικά λίπη (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο), αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, αλάτι, αυξητικοί 

παράγοντες: όξινο ανθρακικό νάτριο)], σως μόκας [νερό, ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και 

βανιλίνη].	

Java Chip Frappuccino® - Γάλα 

αμυγδάλου

Πάγος, ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, 

διξόξινο φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι],  σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: 

κιτρικό οξύ, χρώματα τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], σαντιγί [κρέμα 

γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, 

αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, 

υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], σως μόκας  [νερό, ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και 

βανιλίνη],  κομματάκια  σοκολάτας [μείγμα με γεύση σοκολάτας (ζάχαρη, φυτικά έλαια (φοίνικέλαιο, 

βούτυρο καριτέ), σκόνη κακάο, σκόνη μαύρου κακάο, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, αλάτι, 

γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ), τρίμματα μπισκότου  (αλεύρι σίτου (αλεύρι από ΣΙΤΑΡΙ, ανθρακικό 

ασβέστιο, σίδηρο, θειαμίνη, νιασίνη), ζάχαρη, φυτικά λίπη (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο), αποβουτυρωμένη 

σκόνη κακάο, αλάτι, αυξητικοί παράγοντες: όξινο ανθρακικό νάτριο)], σως μόκας [νερό, ζάχαρη, κακάο 

επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη].	

Java Chip Frappuccino® - Άπαχο 

γάλα 

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα 

τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, 

προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές 

frappuccino roast], σως μόκας  [νερό, ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη],  κομματάκια  

σοκολάτας [μείγμα με γεύση σοκολάτας (ζάχαρη, φυτικά έλαια (φοίνικέλαιο, βούτυρο καριτέ), σκόνη κακάο, 

σκόνη μαύρου κακάο, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, αλάτι, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ), 

τρίμματα μπισκότου  (αλεύρι σίτου (αλεύρι από ΣΙΤΑΡΙ, ανθρακικό ασβέστιο, σίδηρο, θειαμίνη, νιασίνη), 

ζάχαρη, φυτικά λίπη (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο), αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, αλάτι, αυξητικοί 

παράγοντες: όξινο ανθρακικό νάτριο)], σως μόκας [νερό, ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και 

68

Tall 306 13,3 8,6 42,1 41,0 1,7 3,4 0,41 68

Tall 324 14,8 10,1 43,4 42,2 1,3 3,6 0,41

68Tall 293 13,0 8,4 41,8 40,6 1,6 1,5 0,37



Προϊόν Συστατικά Μέγεθος
Ενέργεια  

(Kcal)
Λιπαρά (g)

Εκ των 

οποίων 

κορεσμένα 

(g)

Υδατάνθρακε

ς                        

(g)

Εκ των 

οποίων 

Σάκχαρα 

(g)

Ίνες (g)
Πρωτεϊνες 

(g)
Αλάτι (g)

Καφεΐνη 

(mg)

Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Venti 482 19,3 12,6 73,5 71,4 2,7 2,3 0,65 122

Grande 426 19,6 14,3 59,6 57,7 2,0 1,8 0,52 96

Venti 500 21,1 15,3 74,4 72,1 2,5 2,0 0,65 122

Grande 459 19,4 13,3 66,7 61,1 3,7 2,5 0,59 96

Venti 537 20,9 14,1 82,2 75,8 4,4 2,8 0,73 122

Grande 118 0,1 0,0 26,1 25,1 0,3 3,1 0,51 87

Venti 129 0,1 0,0 28,8 27,7 0,3 3,1 0,57 99

Grande 135 0,6 0,3 29,1 27,9 0,8 3,0 0,49 88

Venti 159 0,7 0,4 34,6 33,1 1,0 3,1 0,58 107

Coffee Light Frappuccino® - 

Άπαχο γάλα 

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino light [ζάχαρη, νερό, φυσικές αρωματικές ουσίες, αλάτι, πηκτικά: 

καραγενάνη, κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα 

τροφίμων: συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας, γλυκαντικό: σουκραλόζη], καφές.

Mocha Light Frappuccino® - 

Άπαχο γάλα 

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ,  σιρόπι frappuccino light, [ζάχαρη, νερό, φυσικές αρωματικές ουσίες, αλάτι, πηκτικά: 

καραγενάνη, κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα 

τροφίμων: συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας, γλυκαντικό: σουκραλόζη], καφές, σως  

μόκας [νερό, ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη].	

Java Chip Frappuccino® - Γάλα 

βρώμης 

Πάγος, ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], σιρόπι 

frappuccino  με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, 

καρότου, ιβίσκου και μελάσας], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του 

αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], 

υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], σως μόκας  [νερό, 

ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη],  κομματάκια  σοκολάτας [μείγμα με γεύση 

σοκολάτας (ζάχαρη, φυτικά έλαια (φοίνικέλαιο, βούτυρο καριτέ), σκόνη κακάο, σκόνη μαύρου κακάο, 

αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, αλάτι, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ), τρίμματα μπισκότου  

(αλεύρι σίτου (αλεύρι από ΣΙΤΑΡΙ, ανθρακικό ασβέστιο, σίδηρο, θειαμίνη, νιασίνη), ζάχαρη, φυτικά λίπη 

(φοινικέλαιο, κραμβέλαιο), αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, αλάτι, αυξητικοί παράγοντες: όξινο ανθρακικό 

νάτριο)], σως μόκας [νερό, ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη].	

Java Chip Frappuccino® - Γάλα 

αμυγδάλου

Πάγος, ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, 

διξόξινο φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι],  σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: 

κιτρικό οξύ, χρώματα τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], σαντιγί [κρέμα 

γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, 

αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, 

υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast], σως μόκας  [νερό, ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και 

βανιλίνη],  κομματάκια  σοκολάτας [μείγμα με γεύση σοκολάτας (ζάχαρη, φυτικά έλαια (φοίνικέλαιο, 

βούτυρο καριτέ), σκόνη κακάο, σκόνη μαύρου κακάο, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, αλάτι, 

γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ), τρίμματα μπισκότου  (αλεύρι σίτου (αλεύρι από ΣΙΤΑΡΙ, ανθρακικό 

ασβέστιο, σίδηρο, θειαμίνη, νιασίνη), ζάχαρη, φυτικά λίπη (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο), αποβουτυρωμένη 

σκόνη κακάο, αλάτι, αυξητικοί παράγοντες: όξινο ανθρακικό νάτριο)], σως μόκας [νερό, ζάχαρη, κακάο 

επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη].	

Java Chip Frappuccino® - Γάλα 

καρύδας 

Πάγος, ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], σιρόπι frappuccino  με γεύση καφέ [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα 

τροφίμων:συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, 

προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], υδατοδιαλυτός καφές frappuccino roast  [νερό, υδατοδιαλυτός καφές 

frappuccino roast], σως μόκας  [νερό, ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη],  κομματάκια  

σοκολάτας [μείγμα με γεύση σοκολάτας (ζάχαρη, φυτικά έλαια (φοίνικέλαιο, βούτυρο καριτέ), σκόνη κακάο, 

σκόνη μαύρου κακάο, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, αλάτι, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ), 

τρίμματα μπισκότου  (αλεύρι σίτου (αλεύρι από ΣΙΤΑΡΙ, ανθρακικό ασβέστιο, σίδηρο, θειαμίνη, νιασίνη), 

ζάχαρη, φυτικά λίπη (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο), αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, αλάτι, αυξητικοί 

παράγοντες: όξινο ανθρακικό νάτριο)], σως μόκας [νερό, ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και 

βανιλίνη].	

Caramel Light Frappuccino® - 

Άπαχο γάλα 

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino light   [ζάχαρη, νερό, φυσικές αρωματικές ουσίες, αλάτι, πηκτικά: 

καραγενάνη, κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα 

τροφίμων: συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας, γλυκαντικό: σουκραλόζη], καφές, σιρόπι 

χωρίς ζάχαρη με γεύση καραμέλας [νερό, φυσικές αρωματικές ουσίες, μαλτοδεξτρίνη, πηκτικό: κόμμι 

κυτταρίνης, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ,  συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο, γλυκαντικό:σουκραλόζη, 

χρώματα τροφίμων: συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], 

Tall 306 14,3 10,4 42,4 41,0 1,5 1,3 0,37 68

68

Tall 83 0,1 0,0 18,1 17,4 0,2 2,5 0,36 59

Tall 333 14,1 9,6 48,1 43,8 2,9 1,9 0,43

Tall

Tall 91 0,4 0,2 19,4 18,6 0,5 2,2 0,33 57

93 0,1 0,0 20,8 20,1 0,2 2,3 0,33 54



Προϊόν Συστατικά Μέγεθος
Ενέργεια  

(Kcal)
Λιπαρά (g)

Εκ των 

οποίων 

κορεσμένα 

(g)

Υδατάνθρακε

ς                        

(g)

Εκ των 

οποίων 

Σάκχαρα 

(g)

Ίνες (g)
Πρωτεϊνες 

(g)
Αλάτι (g)

Καφεΐνη 

(mg)

Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Grande 127 0,1 0,0 28,6 27,6 0,2 2,9 0,47 80

Venti 156 0,1 0,0 35,5 34,2 0,3 3,0 0,56 97

Grande 112 0,1 0,0 24,5 22,9 0,2 3,1 0,47 149 - 157

Venti 128 0,1 0,0 28,4 26,7 0,3 3,2 0,55 169 - 177

Grande 189 3,8 2,3 34,2 32,3 1,8 3,6 0,47 85

Venti 224 4,6 2,8 40,7 38,4 2,2 3,9 0,56 103

Grande 306 12,7 9,1 42,5 41,7 0,0 5,3 0,58 0

Venti 353 12,8 9,1 53,4 52,3 0,0 6,1 0,73 0

Grande 346 17,5 12,2 42,1 41,3 0,0 5,1 0,58 0

Venti 400 18,3 12,8 53,0 51,8 0,0 5,8 0,73 0

Grande 314 14,9 9,5 39,9 39,1 0,7 4,8 0,59 0

Venti 363 15,3 9,6 50,4 49,3 0,8 5,5 0,74 0

Vanilla Cream Frappuccino® - 

Πλήρες γάλα 

Πάγος, πλήρες ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ],  σαντιγί 

[κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: 

E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό 

άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο].

Vanilla Cream Frappuccino® - 

Γάλα σόγιας 

Πάγος, ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: 

όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική 

ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό 

οξύ],  σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση βανίλιας 

[νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο].

Vanilla Cream Frappuccino® - 

Γάλα καρύδας  

Πάγος, ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ],  σαντιγί [κρέμα 

γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, 

αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα 

βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο].

Caramel Light Frappuccino® - 

Άπαχο γάλα 

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino light   [ζάχαρη, νερό, φυσικές αρωματικές ουσίες, αλάτι, πηκτικά: 

καραγενάνη, κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα 

τροφίμων: συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας, γλυκαντικό: σουκραλόζη], καφές, σιρόπι 

χωρίς ζάχαρη με γεύση καραμέλας [νερό, φυσικές αρωματικές ουσίες, μαλτοδεξτρίνη, πηκτικό: κόμμι 

κυτταρίνης, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ,  συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο, γλυκαντικό:σουκραλόζη, 

χρώματα τροφίμων: συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας], 

Espresso Light Frappuccino® - 

Άπαχο γάλα 

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino light [ζάχαρη, νερό, φυσικές αρωματικές ουσίες, αλάτι, πηκτικά: 

καραγενάνη, κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα 

τροφίμων: συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας, γλυκαντικό: σουκραλόζη], καφές, espresso.

Java Chip Light Frappuccino® - 

Άπαχο γάλα 

Πάγος, ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino light [ζάχαρη, νερό, φυσικές αρωματικές ουσίες, αλάτι, πηκτικά: 

καραγενάνη, κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χρώματα 

τροφίμων: συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου και μελάσας, γλυκαντικό: σουκραλόζη], καφές, σως  

μόκας [νερό, ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη], κομματάκια σοκολάτας [μείγμα με 

γεύση σοκολάτας (ζάχαρη, φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, βούτυρο καριτέ), σκόνη κακάο, σκόνη μαύρου κακάο, 

αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, αλάτι, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ), τρίμματα (αλεύρι σίτου 

(αλεύρι από ΣΙΤΑΡΙ, ανθρακικό ασβέστιο, σίδηρο, θειαμίνη, νιασίνη), ζάχαρη, φυτικά λίπη (φοινικέλαιο, 

κραμβέλαιο), αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, αλάτι, διογκωτικό: όξινο ανθρακικό νάτριο)].

Vanilla Cream Frappuccino® - 

Άπαχο γάλα 

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ],  σαντιγί 

[κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: 

E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό 

άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο].

Tall 224 12,0 9,3 28,1 27,2 0,2 0,7 0,36 0

0

Tall 248 12,8 8,9 29,4 28,8 0,0 3,8 0,41 0

Tall 223 10,8 6,8 27,8 27,2 0,5 3,6 0,42

0

Tall 135 2,7 1,6 24,2 22,8 1,2 2,9 0,34 59

Tall 217 9,1 6,5 29,7 29,1 0,0 4,0 0,41

121 - 129

Tall

Tall 79 0,1 0,0 16,9 15,6 0,2 2,5 0,32

93 0,1 0,0 20,8 20,1 0,2 2,3 0,33 54



Προϊόν Συστατικά Μέγεθος
Ενέργεια  

(Kcal)
Λιπαρά (g)

Εκ των 

οποίων 

κορεσμένα 

(g)

Υδατάνθρακε

ς                        

(g)

Εκ των 

οποίων 

Σάκχαρα 

(g)

Ίνες (g)
Πρωτεϊνες 

(g)
Αλάτι (g)

Καφεΐνη 

(mg)

Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Grande 315 16,5 12,8 40,4 39,1 0,3 1,0 0,52 0

Venti 363 17,2 13,4 50,9 49,3 0,3 1,0 0,65 0

Grande 291 14,2 9,2 39,3 38,3 0,4 1,4 0,52 0

Venti 336 14,5 9,3 49,6 48,3 0,5 1,5 0,66 0

Grande 362 16,3 11,3 50,5 44,0 2,7 2,1 0,62 0

Venti 419 16,9 11,7 62,8 55,0 3,2 2,3 0,77 0

Grande 337 12,8 9,1 50,0 47,9 0,5 5,1 0,53 0

Venti 393 12,9 9,1 63,2 60,5 0,6 5,9 0,67 0

Grande 373 17,1 11,9 49,6 47,6 0,5 4,8 0,53 0

Venti 435 17,9 12,4 62,8 60,1 0,6 5,6 0,67 0

Grande 344 14,8 9,5 47,7 45,6 1,1 4,6 0,55 0

Strawberries & Cream 

Frappuccino® - Άπαχο γάλα 

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ],  σως 

φράουλας  [φράουλες, νερό, ζάχαρη,  κηρώδη αραβόσιτο, συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώμα τροφίμων: β' 

καροτενίου],   σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], 

Vanilla Cream Frappuccino® - 

Γάλα βρώμης 

Πάγος, ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], σιρόπι 

frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ],  σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, 

προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο].

Vanilla Cream Frappuccino® - 

Γάλα καρύδας  

Πάγος, ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ],  σαντιγί [κρέμα 

γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, 

αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα 

βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο].

Vanilla Cream Frappuccino® - 

Γάλα αμυγδάλου

Πάγος, ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, 

διξόξινο φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: 

κιτρικό οξύ],  σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση βανίλιας 

[νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο].

Strawberries & Cream 

Frappuccino® - Πλήρες γάλα 

Πάγος, πλήρες ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ],  σως 

φράουλας  [φράουλες, νερό, ζάχαρη,  κηρώδη αραβόσιτο, συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώμα τροφίμων: β' 

καροτενίου],   σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], 

Strawberrries & Cream 

Frappuccino® - Γάλα σόγιας 

Πάγος, ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: 

όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική 

ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό 

οξύ],  σως φράουλας  [φράουλες, νερό, ζάχαρη,  κηρώδη αραβόσιτο, συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώμα 

τροφίμων: β' καροτενίου],   σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του 

αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], 

0

Tall 275 12,6 8,8 36,4 34,9 0,3 3,8 0,40 0

Tall 252 10,8 6,8 34,8 33,3 0,8 3,6 0,41

0

Tall 260 11,8 8,2 35,9 30,9 2,1 1,5 0,44 0

Tall 246 9,2 6,5 36,7 35,2 0,3 4,0 0,40

0

Tall 224 12,0 9,3 28,1 27,2 0,2 0,7 0,36 0

Tall 206 10,3 6,6 27,2 26,5 0,3 1,0 0,37



Προϊόν Συστατικά Μέγεθος
Ενέργεια  

(Kcal)
Λιπαρά (g)

Εκ των 

οποίων 

κορεσμένα 

(g)

Υδατάνθρακε

ς                        

(g)

Εκ των 

οποίων 

Σάκχαρα 

(g)

Ίνες (g)
Πρωτεϊνες 

(g)
Αλάτι (g)

Καφεΐνη 

(mg)

Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Venti 402 15,2 9,5 60,5 57,8 1,3 5,3 0,68 0

Grande 344 16,2 12,4 48,1 45,6 0,7 1,2 0,48 0

Venti 402 16,9 13,0 60,9 57,8 0,9 1,3 0,61 0

Grande 402 16,9 13,0 60,9 57,8 0,9 1,3 0,61 0

Venti 378 14,5 9,2 59,8 56,9 1,0 1,7 0,61 0

Grande 387 16,0 11,1 57,2 50,0 2,9 2,1 0,57 0

Venti 452 16,6 11,4 71,6 62,9 3,4 2,4 0,71 0

Grande 319 13,4 9,5 44,5 43,3 0,0 5,2 0,58 0

Venti 375 13,4 9,5 57,4 55,9 0,0 6,2 0,75 0

Grande 358 17,9 12,5 44,1 42,9 0,0 4,9 0,58 0

Caramel Cream Frappuccino® - 

Άπαχο γάλα 

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ],  σαντιγί 

[κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: 

E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση καραμέλας (ζάχαρη, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, χρώματα τροφίμων: συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου, μελάσας, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο)], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι 

γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως 

φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, 

αντιαφριστικός παράγοντας: διμεθυλοπολυσιλοξάνιο].

Caramel Cream Fappuccino® - 

Πλήρες γάλα 

Πάγος, πλήρες ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ],  σαντιγί 

[κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: 

E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση καραμέλας (ζάχαρη, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, χρώματα τροφίμων: συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου, μελάσας, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο)], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι 

γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως 

φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, 

αντιαφριστικός παράγοντας: διμεθυλοπολυσιλοξάνιο].

Strawberrries & Cream 

Frappuccino® - Γάλα σόγιας 

Πάγος, ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: 

όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική 

ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό 

οξύ],  σως φράουλας  [φράουλες, νερό, ζάχαρη,  κηρώδη αραβόσιτο, συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώμα 

τροφίμων: β' καροτενίου],   σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του 

αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], 

Strawberries & Cream Frappuccino 

® - Γάλα καρύδας 

Πάγος, ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ],  σως φράουλας  

[φράουλες, νερό, ζάχαρη,  κηρώδη αραβόσιτο, συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώμα τροφίμων: β' καροτενίου],   σαντιγί 

[κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: 

E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], 

Strawberries & Cream 

Frappuccino® - Γάλα αμυγδάλου

Πάγος, ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, 

διξόξινο φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: 

κιτρικό οξύ],  σως φράουλας  [φράουλες, νερό, ζάχαρη,  κηρώδη αραβόσιτο, συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώμα 

τροφίμων: β' καροτενίου],   σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του 

αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], 

Strawberries & Cream 

Frappuccino® - Γάλα βρώμης 

Πάγος, ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], σιρόπι 

frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ],  σως φράουλας  [φράουλες, νερό, ζάχαρη,  

κηρώδη αραβόσιτο, συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, φυσικές αρωματικές ουσίες, σταθεροποιητής: κόμμι 

ξανθάνης, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώμα τροφίμων: β' καροτενίου],   σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), 

ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], 

Tall 270 13,5 9,3 33,2 32,3 0,0 3,9 0,44 0

0

Tall 287 11,7 8,1 42,5 36,8 2,3 1,7 0,43 0

Tall 239 9,8 6,9 33,5 32,6 0,0 4,2 0,44

0

Tall 252 11,9 9,2 35,1 33,3 0,5 0,9 0,35 0

Tall 235 10,3 6,6 34,3 32,7 0,6 1,2 0,36



Προϊόν Συστατικά Μέγεθος
Ενέργεια  

(Kcal)
Λιπαρά (g)

Εκ των 

οποίων 

κορεσμένα 

(g)

Υδατάνθρακε

ς                        

(g)

Εκ των 

οποίων 

Σάκχαρα 

(g)

Ίνες (g)
Πρωτεϊνες 

(g)
Αλάτι (g)

Καφεΐνη 

(mg)

Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Venti 422 19,0 13,2 56,9 55,5 0,0 5,9 0,75 0

Grande 327 15,5 9,9 42,0 40,9 0,7 4,7 0,59 0

Venti 385 16,0 10,0 54,4 52,9 0,8 5,5 0,77 0

Grande 327 17,0 13,0 42,4 40,9 0,3 1,0 0,52 0

Venti 385 17,9 13,8 54,9 52,9 0,3 1,1 0,68 0

Grande 305 14,8 9,6 41,4 40,1 0,4 1,4 0,53 0

Venti 358 15,2 9,7 53,6 52,0 0,5 1,6 0,69 0

Grande 373 16,8 11,6 52,2 45,6 2,6 2,1 0,62 0

Caramel Cream Fappuccino® - 

Πλήρες γάλα 

Πάγος, πλήρες ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ],  σαντιγί 

[κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: 

E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση καραμέλας (ζάχαρη, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, χρώματα τροφίμων: συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου, μελάσας, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο)], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι 

γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως 

φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, 

αντιαφριστικός παράγοντας: διμεθυλοπολυσιλοξάνιο].

Caramel Cream Frappuccino®  - 

Γάλα σόγιας 

Πάγος, ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: 

όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική 

ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σιρόπι frappuccino με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό 

οξύ],  σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση καραμέλας 

(ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώματα τροφίμων: συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου, μελάσας, 

ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο)], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, 

σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια 

λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: 

τριφωσφορικά άλατα, αντιαφριστικός παράγοντας: διμεθυλοπολυσιλοξάνιο].

Caramel Cream Frappuccino®  - 

Γάλα καρύδας 

Πάγος, ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], σιρόπι frappuccino με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ],  σαντιγί [κρέμα 

γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, 

αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση καραμέλας (ζάχαρη, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, χρώματα τροφίμων: συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου, μελάσας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό 

οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο)], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο 

(ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής 

προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, 

αντιαφριστικός παράγοντας: διμεθυλοπολυσιλοξάνιο].

Caramel Cream Frappuccino® - 

Γάλα αμυγδάλου

Πάγος, ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, 

διξόξινο φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σιρόπι frappuccino με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: 

κιτρικό οξύ],  σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση καραμέλας 

(ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώματα τροφίμων: συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου, μελάσας, 

ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο)], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, 

σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια 

λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: 

τριφωσφορικά άλατα, αντιαφριστικός παράγοντας: διμεθυλοπολυσιλοξάνιο].

Caramel Cream Frappuccino® - 

Γάλα βρώμης 

Πάγος, ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], σιρόπι 

frappuccino με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ],  σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, 

προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση καραμέλας (ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώματα 

τροφίμων: συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου, μελάσας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  

ανθρακικό κάλιο)], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  

κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης, 

ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιαφριστικός 

παράγοντας: διμεθυλοπολυσιλοξάνιο].

Tall 282 12,5 8,6 39,8 34,4 2,1 1,6 0,47 0

0

Tall 245 12,7 9,8 31,8 30,6 0,2 0,8 0,39 0

Tall 227 109,0 7,0 31,0 30,0 0,3 1,1 0,39

0Tall 245 11,5 7,2 31,5 30,6 0,5 3,7 0,45



Προϊόν Συστατικά Μέγεθος
Ενέργεια  

(Kcal)
Λιπαρά (g)

Εκ των 

οποίων 

κορεσμένα 

(g)

Υδατάνθρακε

ς                        

(g)

Εκ των 

οποίων 

Σάκχαρα 

(g)

Ίνες (g)
Πρωτεϊνες 

(g)
Αλάτι (g)

Καφεΐνη 

(mg)

Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Venti 441 17,6 12,1 66,8 58,7 3,2 2,3 0,80 0

Grande 307 13,4 9,5 41,2 40,1 0,7 5,2 0,56 7

Venti 357 13,6 9,6 52,2 50,8 0,9 6,0 0,72 9

Grande 346 18,0 12,5 40,8 39,7 0,7 4,9 0,56 7

Venti 403 19,0 13,2 51,7 50,3 0,9 5,7 0,72 9

Grande 315 15,5 9,9 38,7 37,6 1,4 4,6 0,58 7

Venti 366 16,1 10,1 49,2 47,8 1,7 5,4 0,73 9

Grande 316 17,0 13,0 39,1 37,6 1,0 1,0 0,50 7

Venti 367 17,9 13,8 49,7 47,8 1,3 1,0 0,65 9

Grande 293 14,8 9,6 38,1 36,8 1,1 1,4 0,51 7

Chocolate Cream Frappuccino® - 

Γάλα σόγιας 

Πάγος, ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: 

όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική 

ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό 

οξύ],  σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκας [νερό, ζάχαρη, 

κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη].	

Chocolate Cream Frappuccinno® - 

Γάλα καρύδας 

Πάγος, ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ],  σαντιγί [κρέμα 

γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, 

αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκας [νερό, ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με 

αλκάλια και βανιλίνη].	

Chocolate Cream Frappuccino® - 

Γάλα αμυγδάλου

Πάγος, ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, 

διξόξινο φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: 

κιτρικό οξύ],  σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκας [νερό, ζάχαρη, 

κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη].	

Πάγος, πλήρες ΓΑΛΑ,  σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ],  σαντιγί 

[κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: 

E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκας [νερό, ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο 

με αλκάλια και βανιλίνη].	

Chocolate Cream Frappuccino® - 

Πλήρες γάλα 

Caramel Cream Frappuccino® - 

Γάλα βρώμης 

Πάγος, ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], σιρόπι 

frappuccino με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ],  σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, 

προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση καραμέλας (ζάχαρη, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώματα 

τροφίμων: συμπύκνωμα μήλου, καρότου, ιβίσκου, μελάσας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  

ανθρακικό κάλιο)], σως καραμέλας  [ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο (ΓΑΛΑ), φρουκτόζη,  

κρέμα γάλακτος 48% λιπαρά (ΓΑΛΑ), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

γαλακτωματοποιητές : λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης, 

ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό νάτριο, αλάτι, σταθεροποιητής: τριφωσφορικά άλατα, αντιαφριστικός 

παράγοντας: διμεθυλοπολυσιλοξάνιο].

Chocolate Cream Frappuccino® - 

Άπαχο γάλα 

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ,  σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ],  σαντιγί 

[κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: 

E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκας [νερό, ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο 

με αλκάλια και βανιλίνη].	

5

Tall 228 12,4 9,5 27,9 26,8 0,8 0,7 0,36 5

Tall 210 10,7 6,9 27,0 26,1 0,9 1,0 0,36

5

Tall 251 13,1 9,1 29,2 28,4 0,6 3,8 0,40 5

Tall 227 11,2 7,1 27,5 26,8 1,1 3,6 0,41

5Tall 221 9,6 6,8 29,5 28,7 0,6 4,0 0,40



Προϊόν Συστατικά Μέγεθος
Ενέργεια  

(Kcal)
Λιπαρά (g)

Εκ των 

οποίων 

κορεσμένα 

(g)

Υδατάνθρακε

ς                        

(g)

Εκ των 

οποίων 

Σάκχαρα 

(g)

Ίνες (g)
Πρωτεϊνες 

(g)
Αλάτι (g)

Καφεΐνη 

(mg)

Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Venti 340 15,3 9,7 48,4 46,9 1,4 1,5 0,65 9

Grande 362 16,8 11,6 49,0 42,3 3,4 2,0 0,60 7

Venti 421 17,6 12,1 61,4 53,4 4,1 2,3 0,76 9

Grande 338 12,9 9,1 48,7 46,9 1,1 6,3 0,58 83

Venti 382 12,9 9,2 58,8 56,6 1,4 7,0 0,70 103

Grande 379 17,8 12,4 48,3 46,5 1,1 6,0 0,58 83

Venti 428 18,4 12,7 58,3 56,1 1,4 6,7 0,70 103

Grande 346 15,1 9,6 46,0 44,3 1,8 5,7 0,60 83

Venti 392 15,4 9,6 55,8 53,6 2,2 6,4 0,71 103

Grande 347 16,8 12,9 46,4 44,3 1,4 1,8 0,52 83

Matcha Tea Cream Frappuccino® - 

Άπαχο γάλα 

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ,  σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ],  σαντιγί 

[κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: 

E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό 

άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], πράσινο τσάι matcha.

Matcha Tea Cream Frappuccino® - 

Πλήρες γάλα 

Πάγος, πλήρες ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ],  σαντιγί 

[κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: 

E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό 

άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], πράσινο τσάι matcha.

Matcha Tea Cream Frappuccino® - 

Γάλα σόγιας 

Πάγος, ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: 

όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική 

ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό 

οξύ],  σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση βανίλιας 

[νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], 

πράσινο τσάι matcha.

Chocolate Cream Frappuccino® - 

Γάλα αμυγδάλου

Πάγος, ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, 

διξόξινο φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: 

κιτρικό οξύ],  σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκας [νερό, ζάχαρη, 

κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη].	

Chocolate Cream Frappuccino® - 

Γάλα βρώμης 

Πάγος, ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], σιρόπι 

frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ],  σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, 

προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σως μόκας [νερό, ζάχαρη, κακάο επεξεργασμένο με αλκάλια και βανιλίνη].	

Matcha Tea Cream Frappuccino - 

Γάλα καρύδας 

Πάγος, ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ],  σαντιγί [κρέμα 

γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, 

αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα 

βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], πράσινο τσάι matcha.

Tall 247 12,2 9,4 32,4 30,9 1,0 1,3 0,36 57

57

272 13,0 9,0 33,8 32,6 0,8 4,5 0,41 57

Tall 246 10,9 6,8 32,1 30,9 1,3 4,3 0,42

0,41 57

Tall 263 12,2 8,4 35,5 30,4 2,6 1,5 0,43 5

Tall

Tall 240 9,2 6,5 34,2 33,0 0,8 4,7



Προϊόν Συστατικά Μέγεθος
Ενέργεια  

(Kcal)
Λιπαρά (g)

Εκ των 

οποίων 

κορεσμένα 

(g)

Υδατάνθρακε

ς                        

(g)

Εκ των 

οποίων 

Σάκχαρα 

(g)

Ίνες (g)
Πρωτεϊνες 

(g)
Αλάτι (g)

Καφεΐνη 

(mg)

Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Venti 392 17,3 13,4 56,3 53,6 1,7 2,0 0,63 103

Grande 323 14,4 9,3 45,3 43,4 1,5 2,2 0,53 83

Venti 365 14,6 9,3 55,0 52,7 1,8 2,5 0,63 103

Grande 396 16,5 11,4 56,9 49,3 3,9 2,9 0,62 83

Venti 447 17,0 11,6 68,0 59,3 4,5 3,3 0,74 103

Grande 111 0,0 0,0 27,2 24,8 0,9 0 0,17 24

Venti 140 0,0 0,0 34,5 31,3 1,1 0 0,22 27

Grande 135 0,0 0,0 33,2 24,2 1,3 0 0,18 24

Venti 170 0,0 0,0 41,8 30,5 1,6 0 0,23 27

Grande 162 0,0 0,0 36,7 34,2 4,9 1,5 0,4 0

Venti 213 0,0 0,0 48,2 45,0 6,4 1,9 0,5 0

Πάγος, συμπύκνωμα φράουλας και γλυκολέμονου [νερό, φράουλες, ζάχαρη, συμπυκνωμένος χυμός 

γλυκολέμονου, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώματα τροφίμων 

(συμπύκνωμα καρπών σαμπούκο και φραγκοστάφυλλου), ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  

ανθρακικό κάλιο,  αντιαφριστικός παράγοντας: μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης], 

εκχύλισμα πράσινου τσαγιού  [νερό, πράσινο τσάι [πράσινο τσάι, δυόσμος, φύλλα λουϊζας, λεμονοχορτο, 

φυσικό άρωμα λεμονιού]].

Tropical Mango Frozen Iced Tea

Πάγος, συμπύκνωμα μάνγκο & ανανά [νερό, πουρές μάνγκο, ζάχαρη, συμπυκνωμένος χυμός 

γλυκολέμονου, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, χρώματα τροφίμων (συμπύκνωμα κάρθαμου και λεμονιού), 

φυσικές αρωματικές ουσίες, αλάτι, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο,  

αντιαφριστικός παράγοντας: μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης], εκχύλισμα 

μαύρου τσαγιού  [νερό, μαύρο τσάι].

26,2 3,7 1,1 0,27 0

Matcha Tea Cream Frappuccino - 

Γάλα καρύδας 

Πάγος, ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ],  σαντιγί [κρέμα 

γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, 

αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα 

βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], πράσινο τσάι matcha.

Matcha Tea Cream Frappuccino® - 

Γάλα αμυγδάλου

Πάγος, ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, 

διξόξινο φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: 

κιτρικό οξύ],  σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση βανίλιας 

[νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], 

πράσινο τσάι matcha.

Matcha Tea Cream Frappuccino ® - 

Γάλα βρώμης 

Πάγος, ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], σιρόπι 

frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ],  σαντιγί [κρέμα γάλακτος  (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, 

προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη], σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο], πράσινο τσάι matcha.

Προωθητικά ροφήματα καλοκαιριού 2019

Strawberry & Lime Frozen Iced Tea

Blood Orange & Passionfruit 

Frozen Iced Tea

Πάγος, συμπύκνωμα σαγκουϊνίου και φρούτα του πάθους, [χυμός φρούτων του πάθους, νερό, ζάχαρη, 

χυμός σαγκουϊνίου, συμπυκνωμένος χυμός πατζαριού, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό:  ανθρακικό κάλιο,  αντιαφριστικός 

παράγοντας: μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης], εκχύλισμα τσαγιού ιβίσκου [νερό, 

τσάι ιβίσκου [άνθη ιβίσκου, οξύ: κιτρικό οξύ, φυσικές αρωματικές ουσίες, κανέλλα, μήλο, γλυκόριζα, 

λεμονόχορτο, καρπός ιβίσκου και εκχύλισμα καρπού σαμπούκο.

Tall 124 0,0 0,0 28,0

Tall 104 0,0

92 0,0Tall 0,0 22,6 20,5 0,7 0 0,14 21

0,0 25,6 18,7 1,0 0 0,14 21

0,37 57

Tall

Tall 228 10,4 6,6 31,6 30,3 1,1 1,6

570,442,12,934,840,58,212,0284



Προϊόν Συστατικά Μέγεθος
Ενέργεια  

(Kcal)
Λιπαρά (g)

Εκ των 
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(g)

Υδατάνθρακε

ς                        

(g)
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Σάκχαρα 

(g)

Ίνες (g)
Πρωτεϊνες 

(g)
Αλάτι (g)

Καφεΐνη 

(mg)

Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Doubleshot™ Iced Coffee
Πάγος, espresso, μείγμα κρέμας γάλακτος με γάλα [ΓΑΛΑ], απλό γλυκαντικό σιρόπι [σιρόπι ζάχαρης, νερό, 

ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο].
10oz 91 7,9 4,9 3,4 1,4 0,0 1,7 0,04 150

Doubleshot™ Iced Coffee Vanilla 

Iced Coffee

Πάγος,espresso, μείγμα κρέμας γάλακτος με γάλα [ΓΑΛΑ], σιρόπι με γεύση βανίλιας [νερό, ζάχαρη, φυσικό 

άρωμα βανίλιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρινό οξύ, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο].
10oz 109 7,9 4,9 7,9 5,8 0,0 1,7 0,04 150

Tall 67 0,1 0,0 16,3 16,0 0,1 0,1 0,01 20-25

Grande 89 0,1 0,0 21,7 21,3 0,1 0,1 0,02 25-30

Venti 110 0,2 0,0 26,8 26,3 0,2 0,2 0,02 35-40

Tall 67 0,1 0,0 16,4 15,7 0,1 0,1 0,01 20-25

Grande 89 0,1 0,0 21,8 20,9 0,1 0,1 0,01 25-30

Venti 110 0,2 0,0 27,0 25,9 0,2 0,2 0,01 35-40

Grande 457 24,4 14,7 54,5 50,4 0,4 4,7 0,58 0

Venti 543 26,8 16,1 69,7 64,4 0,6 5,5 0,71 0

Grande 487 28,0 17,1 54,1 50,1 0,4 4,5 0,58 0

Venti 579 31,1 18,9 69,3 64,0 0,6 5,3 0,71 0

Tall 337 19,7 11,4 36,1 33,2 0,6 3,3 0,43 0

Tall 356 21,3 13,0 37,4 34,6

Blackberry Mojito Green Tea 

Lemonade

Πάγος, συμπύκνωμα λεμονάδας [νερό, χυμός λεμονιού, ζάχαρη, έλαιο λεμονιού],  εκχύλισμα πράσινου 

τσαγιού  (νερό, πράσινο τσάι [πράσινο τσάι, δυόσμος, φύλλα λουϊζας, λεμονόχορτο, φυσικό άρωμα 

λεμονιού)], σιρόπι με γεύση βατόμουρου [ζάχαρη, νερό, συμπυκνωμένος χυμός βατόμουρου (5,3%), 

άρωμα φυσικού γλυκολέμονου, χρώμα τροφίμων: ανθοκυάνες, φυσικές αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρικό τρι-νάτριο, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, άρωμα φυσικού δυόσμου και άλλες φυσικές 

Peach Green Tea Lemonade

Συστατικά: Πάγος, συμπύκνωμα λεμονάδας [νερό, χυμός λεμονιού, ζάχαρη, έλαιο λεμονιού],  εκχύλισμα 

πράσινου τσαγιού  (νερό, πράσινο τσάι [πράσινο τσάι, δυόσμος, φύλλα λουϊζας, λεμονόχορτο, φυσικό 

άρωμα λεμονιού)], σιρόπι με γεύση ροδάκινου [ζάχαρη, νερό, συμπυκνωμένος πουρές ροδάκινου (6,8%), 

χυμός πιπερόριζας, συμπυκνωμένος χυμός μήλου, φυσικές αρωματικές ουσίες, ρυθμιστής οξύτητας: 

κιτρικό νάτριο, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο].

Strawberry Donut Frappuccino® - 

Άπαχο γάλα 

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ, σαντιγί με γεύση μόκα λευκής σοκολάτας (κρέμα ΓΑΛΑΚΤΟΣ, μόκα λευκής 

σοκολάτας (ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο άπαχο ΓΑΛΑ, έλαιο 

καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, γαλακτωματοποιητής: μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής 

προέλευσης (φυτικής προέλευσης έλαιo (φοινικέλαιο)], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, 

αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρικό οξύ], σως φράουλας  [φράουλες, νερό, ζάχαρη,  κηρώδη αραβόσιτο,  συμπύκνωμα χυμού 

λεμονιού, φυσικές αρωματικές ουσίες, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

χρώμα τροφίμων: β' καροτενίου], κομματάκια ντόνατ από αλεύρι σίτου [αλεύρι σίτου, ανθρακικό ασβέστιο, 

σίδηρο, νιασίνη, θειαμίνη], νερό, φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, ηλιέλαιο), ζάχαρη, σκόνη ΑΥΓΩΝ ελευθέρας 

βοσκής, μαγιά, αλεύρι ΣΟΓΙΑΣ, ορός γάλακτος (ΓΑΛΑ), αυξητικοί παράγοντες: δισόξινο πυροφωσφορικό 

νάτριο, διτττανθρακικό νάτριο, αλάτι, γαλακτοματωποιητές: μονογλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής 

προέλευσης, αντιοξειδωτικό: εκχύλισμα τοκοφερόλης, φυσικές αρωματικές ουσίες, σκόνη άπαχου 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, χρώμα τροφίμων: καροτένιο], κομματάκια φράουλας (επικάλυψη) [ζάχαρη, παγωμένες 

αποξηραμένες φράουλες, χρώμα τροφίμων:ανθοκυάνες, φυσικές αρωματικές ουσίες,αντιπηκτικό:  διοξείδιο 

πυριτίου].

Strawberry Donut Frappuccino® - 

Πλήρες γάλα 

Πάγος, πλήρες ΓΑΛΑ, σαντιγί με γεύση μόκα λευκής σοκολάτας (κρέμα ΓΑΛΑΚΤΟΣ, μόκα λευκής 

σοκολάτας (ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο άπαχο ΓΑΛΑ, έλαιο 

καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, γαλακτωματοποιητής: μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής 

προέλευσης (φυτικής προέλευσης έλαιo (φοινικέλαιο)], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, 

αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρικό οξύ], σως φράουλας  [φράουλες, νερό, ζάχαρη,  κηρώδη αραβόσιτο,  συμπύκνωμα χυμού 

λεμονιού, φυσικές αρωματικές ουσίες, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

χρώμα τροφίμων: β' καροτενίου], κομματάκια ντόνατ από αλεύρι σίτου [αλεύρι σίτου, ανθρακικό ασβέστιο, 

σίδηρο, νιασίνη, θειαμίνη], νερό, φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, ηλιέλαιο), ζάχαρη, σκόνη ΑΥΓΩΝ ελευθέρας 

βοσκής, μαγιά, αλεύρι ΣΟΓΙΑΣ, ορός γάλακτος (ΓΑΛΑ), αυξητικοί παράγοντες: δισόξινο πυροφωσφορικό 

νάτριο, διτττανθρακικό νάτριο, αλάτι, γαλακτοματωποιητές: μονογλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής 

προέλευσης, αντιοξειδωτικό: εκχύλισμα τοκοφερόλης, φυσικές αρωματικές ουσίες, σκόνη άπαχου 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, χρώμα τροφίμων: καροτένιο], κομματάκια φράουλας (επικάλυψη) [ζάχαρη, παγωμένες 

αποξηραμένες φράουλες, χρώμα τροφίμων:ανθοκυάνες, φυσικές αρωματικές ουσίες,αντιπηκτικό:  διοξείδιο 

πυριτίου].

Strawberry Donut Frappuccino® - 

Γάλα σόγιας 

Πάγος, ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: 

όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική 

ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σαντιγί με γεύση μόκα λευκής σοκολάτας (κρέμα ΓΑΛΑΚΤΟΣ, μόκα 

λευκής σοκολάτας (ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο άπαχο ΓΑΛΑ, έλαιο 

καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, γαλακτωματοποιητής: μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής 

προέλευσης (φυτικής προέλευσης έλαιo (φοινικέλαιο)], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, 

αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρικό οξύ], σως φράουλας  [φράουλες, νερό, ζάχαρη,  κηρώδη αραβόσιτο,  συμπύκνωμα χυμού 

λεμονιού, φυσικές αρωματικές ουσίες, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

χρώμα τροφίμων: β' καροτενίου], κομματάκια ντόνατ από αλεύρι σίτου [αλεύρι σίτου, ανθρακικό ασβέστιο, 

σίδηρο, νιασίνη, θειαμίνη], νερό, φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, ηλιέλαιο), ζάχαρη, σκόνη ΑΥΓΩΝ ελευθέρας 

βοσκής, μαγιά, αλεύρι ΣΟΓΙΑΣ, ορός γάλακτος (ΓΑΛΑ), αυξητικοί παράγοντες: δισόξινο πυροφωσφορικό 

νάτριο, διτττανθρακικό νάτριο, αλάτι, γαλακτοματωποιητές: μονογλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής 

προέλευσης, αντιοξειδωτικό: εκχύλισμα τοκοφερόλης, φυσικές αρωματικές ουσίες, σκόνη άπαχου 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, χρώμα τροφίμων: καροτένιο], κομματάκια φράουλας (επικάλυψη) [ζάχαρη, παγωμένες 

αποξηραμένες φράουλες, χρώμα τροφίμων:ανθοκυάνες, φυσικές αρωματικές ουσίες,αντιπηκτικό:  διοξείδιο 

πυριτίου].

0,2 3,5 0,43 0

Tall 332 18,4 11,1 37,7 34,8 0,2 3,7 0,43 0



Προϊόν Συστατικά Μέγεθος
Ενέργεια  

(Kcal)
Λιπαρά (g)

Εκ των 

οποίων 

κορεσμένα 

(g)

Υδατάνθρακε

ς                        

(g)

Εκ των 

οποίων 

Σάκχαρα 

(g)

Ίνες (g)
Πρωτεϊνες 

(g)
Αλάτι (g)

Καφεΐνη 

(mg)

Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Grande 463 26,0 15,0 52,5 48,4 0,9 4,3 0,59 0

Venti 551 28,8 16,5 67,4 62,1 1,2 5,0 0,72 0

Grande 468 26,9 17,1 53,0 48,5 2,6 2,2 0,53 0

Venti 556 29,7 18,9 68,0 62,2 3,1 2,6 0,65 0

Grande 446 25,5 14,8 52,0 47,8 0,7 1,7 0,54 0

Venti 530 28,2 16,3 66,8 61,4 0,9 2,0 0,66 0

Strawberry Donut Frappuccino® - 

Γάλα σόγιας 

Πάγος, ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: 

όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική 

ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σαντιγί με γεύση μόκα λευκής σοκολάτας (κρέμα ΓΑΛΑΚΤΟΣ, μόκα 

λευκής σοκολάτας (ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο άπαχο ΓΑΛΑ, έλαιο 

καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, γαλακτωματοποιητής: μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής 

προέλευσης (φυτικής προέλευσης έλαιo (φοινικέλαιο)], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, 

αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρικό οξύ], σως φράουλας  [φράουλες, νερό, ζάχαρη,  κηρώδη αραβόσιτο,  συμπύκνωμα χυμού 

λεμονιού, φυσικές αρωματικές ουσίες, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

χρώμα τροφίμων: β' καροτενίου], κομματάκια ντόνατ από αλεύρι σίτου [αλεύρι σίτου, ανθρακικό ασβέστιο, 

σίδηρο, νιασίνη, θειαμίνη], νερό, φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, ηλιέλαιο), ζάχαρη, σκόνη ΑΥΓΩΝ ελευθέρας 

βοσκής, μαγιά, αλεύρι ΣΟΓΙΑΣ, ορός γάλακτος (ΓΑΛΑ), αυξητικοί παράγοντες: δισόξινο πυροφωσφορικό 

νάτριο, διτττανθρακικό νάτριο, αλάτι, γαλακτοματωποιητές: μονογλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής 

προέλευσης, αντιοξειδωτικό: εκχύλισμα τοκοφερόλης, φυσικές αρωματικές ουσίες, σκόνη άπαχου 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, χρώμα τροφίμων: καροτένιο], κομματάκια φράουλας (επικάλυψη) [ζάχαρη, παγωμένες 

αποξηραμένες φράουλες, χρώμα τροφίμων:ανθοκυάνες, φυσικές αρωματικές ουσίες,αντιπηκτικό:  διοξείδιο 

πυριτίου].

Strawberry Donut Frappuccino ® - 

Γάλα καρύδας 

Πάγος, ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], σαντιγί με γεύση μόκα λευκής σοκολάτας (κρέμα ΓΑΛΑΚΤΟΣ, μόκα λευκής σοκολάτας 

(ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο άπαχο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο 

κακάο, αλάτι, γαλακτωματοποιητής: μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης (φυτικής 

προέλευσης έλαιo (φοινικέλαιο)], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό 

οξύ], σως φράουλας  [φράουλες, νερό, ζάχαρη,  κηρώδη αραβόσιτο,  συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώμα 

τροφίμων: β' καροτενίου], κομματάκια ντόνατ από αλεύρι σίτου [αλεύρι σίτου, ανθρακικό ασβέστιο, σίδηρο, 

νιασίνη, θειαμίνη], νερό, φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, ηλιέλαιο), ζάχαρη, σκόνη ΑΥΓΩΝ ελευθέρας βοσκής, 

μαγιά, αλεύρι ΣΟΓΙΑΣ, ορός γάλακτος (ΓΑΛΑ), αυξητικοί παράγοντες: δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο, 

διτττανθρακικό νάτριο, αλάτι, γαλακτοματωποιητές: μονογλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης, 

αντιοξειδωτικό: εκχύλισμα τοκοφερόλης, φυσικές αρωματικές ουσίες, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, χρώμα 

τροφίμων: καροτένιο], κομματάκια φράουλας (επικάλυψη) [ζάχαρη, παγωμένες αποξηραμένες φράουλες, 

χρώμα τροφίμων:ανθοκυάνες, φυσικές αρωματικές ουσίες,αντιπηκτικό:  διοξείδιο πυριτίου].

Strawberry Donut Frappuccino® - 

Γάλα αμυγδάλου

Πάγος, ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, 

διξόξινο φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σαντιγί με γεύση μόκα λευκής σοκολάτας (κρέμα 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, μόκα λευκής σοκολάτας (ζάχαρη, συμπυκνωμένο άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο 

άπαχο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, γαλακτωματοποιητής: μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού 

οξέως φυτικής προέλευσης (φυτικής προέλευσης έλαιo (φοινικέλαιο)], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας 

[ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, 

ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ], σως φράουλας  [φράουλες, νερό, ζάχαρη,  κηρώδη αραβόσιτο,  

συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, φυσικές αρωματικές ουσίες, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, χρώμα τροφίμων: β' καροτενίου], κομματάκια ντόνατ από αλεύρι σίτου [αλεύρι σίτου, 

ανθρακικό ασβέστιο, σίδηρο, νιασίνη, θειαμίνη], νερό, φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, ηλιέλαιο), ζάχαρη, σκόνη 

ΑΥΓΩΝ ελευθέρας βοσκής, μαγιά, αλεύρι ΣΟΓΙΑΣ, ορός γάλακτος (ΓΑΛΑ), αυξητικοί παράγοντες: δισόξινο 

πυροφωσφορικό νάτριο, διτττανθρακικό νάτριο, αλάτι, γαλακτοματωποιητές: μονογλυκερίδια λιπαρού 

οξέως φυτικής προέλευσης, αντιοξειδωτικό: εκχύλισμα τοκοφερόλης, φυσικές αρωματικές ουσίες, σκόνη 

άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, χρώμα τροφίμων: καροτένιο], κομματάκια φράουλας (επικάλυψη) [ζάχαρη, 

παγωμένες αποξηραμένες φράουλες, χρώμα τροφίμων:ανθοκυάνες, φυσικές αρωματικές 

ουσίες,αντιπηκτικό:  διοξείδιο πυριτίου].

1,9 1,7 00,39Tall 340 20,4 13,0 36,5 33,3

0Tall 323 19,3 11,2 35,7 32,7 0,4 1,3 0,39



Προϊόν Συστατικά Μέγεθος
Ενέργεια  

(Kcal)
Λιπαρά (g)

Εκ των 

οποίων 

κορεσμένα 

(g)

Υδατάνθρακε

ς                        

(g)

Εκ των 

οποίων 

Σάκχαρα 

(g)

Ίνες (g)
Πρωτεϊνες 

(g)
Αλάτι (g)

Καφεΐνη 

(mg)

Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Grande 500 27,1 16,4 60,6 52,1 2,5 2,2 0,61 0

Venti 593 30,0 18,1 76,8 66,4 3,0 2,6 0,75 0

Grande 383 17,4 11,2 49,7 42,9 0,7 6,5 0,73 0

Venti 446 18,5 11,7 61,9 53,4 0,9 7,5 0,91 0

Grande 423 22,2 14,3 49,3 42,5 0,7 6,2 0,73 0

Cookies & Cream Frappuccino® - 

Άπαχο γάλα 

Πάγος, άπαχο ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ], σαντιγί 

[κρέμα γάλακτος (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: 

E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη, κομματάκια Μπισκότου Σοκολάτας [αλεύρι σίτου 

(αλεύρι ΣΙΤΟΥ, αυξητικοί παράγοντες: φωσφορικό μονοασβέστιο, όξινο ανθρακικό νάτριο, ανθρακικό 

ασβέστιο, νιασίνη, θειαμίνη), ζάχαρη (ζάχαρη, μελάσσα), βούτυρο (ΓΑΛΑ), σοκολάτα γάλακτος (ζάχαρη, 

βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κακάο, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, 

γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), λευκή σοκολάτα (ζάχαρη, βούτυρο 

κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, 

φυσικές αρωματικές ουσίες), ολόκληρο ΑΥΓΟ, σκόνη κακάο, (αποβουτηρωμένη), αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], επικάλυψη με κομματάκια μπισκότου σοκολάτας  [αλεύρι σίτου (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, 

αυξητικοί παράγοντες: φωσφορικό μονοασβέστιο, όξινο ανθρακικό νάτριο; ανθρακικό ασβέστιο,νιασίνη, 

θειαμίνη), ζάχαρη (ζάχαρη, μελάσσα), βούτυρο (ΓΑΛΑ), σοκολάτα γάλακτος (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, 

σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κακάο, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη 

ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), λευκή σοκολάτα (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές 

ουσίες), ολόκληρο ΑΥΓΟ, σκόνη κακάο, (αποβουτηρωμένη), αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες].

Cookies & Cream Frappuccino® - 

Πλήρες γάλα 

Πάγος, πλήρες ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ], σαντιγί 

[κρέμα γάλακτος (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: 

E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη, κομματάκια Μπισκότου Σοκολάτας [αλεύρι σίτου 

(αλεύρι ΣΙΤΟΥ, αυξητικοί παράγοντες: φωσφορικό μονοασβέστιο, όξινο ανθρακικό νάτριο, ανθρακικό 

ασβέστιο, νιασίνη, θειαμίνη), ζάχαρη (ζάχαρη, μελάσσα), βούτυρο (ΓΑΛΑ), σοκολάτα γάλακτος (ζάχαρη, 

βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κακάο, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, 

γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), λευκή σοκολάτα (ζάχαρη, βούτυρο 

κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, 

φυσικές αρωματικές ουσίες), ολόκληρο ΑΥΓΟ, σκόνη κακάο, (αποβουτηρωμένη), αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], επικάλυψη με κομματάκια μπισκότου σοκολάτας  [αλεύρι σίτου (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, 

αυξητικοί παράγοντες: φωσφορικό μονοασβέστιο, όξινο ανθρακικό νάτριο; ανθρακικό ασβέστιο,νιασίνη, 

θειαμίνη), ζάχαρη (ζάχαρη, μελάσσα), βούτυρο (ΓΑΛΑ), σοκολάτα γάλακτος (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, 

σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κακάο, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη 

ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), λευκή σοκολάτα (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές 

ουσίες), ολόκληρο ΑΥΓΟ, σκόνη κακάο, (αποβουτηρωμένη), αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες].

Stawberry Donut Frappuccino® - 

Γάλα βρώμης 

Πάγος, ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], σαντιγί με 

γεύση μόκα λευκής σοκολάτας (κρέμα ΓΑΛΑΚΤΟΣ, μόκα λευκής σοκολάτας (ζάχαρη, συμπυκνωμένο 

άπαχο ΓΑΛΑ, συμπυκνωμένο ζαχαρούχο άπαχο ΓΑΛΑ, έλαιο καρύδας, βούτυρο κακάο, αλάτι, 

γαλακτωματοποιητής: μονό- και διγλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης (φυτικής προέλευσης 

έλαιo (φοινικέλαιο)], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ], σως φράουλας  

[φράουλες, νερό, ζάχαρη,  κηρώδη αραβόσιτο,  συμπύκνωμα χυμού λεμονιού, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, φυσικές αρωματικές ουσίες, χρώμα τροφίμων: β' καροτενίου], 

κομματάκια ντόνατ από αλεύρι σίτου [αλεύρι σίτου, ανθρακικό ασβέστιο, σίδηρο, νιασίνη, θειαμίνη], νερό, 

φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, ηλιέλαιο), ζάχαρη, σκόνη ΑΥΓΩΝ ελευθέρας βοσκής, μαγιά, αλεύρι ΣΟΓΙΑΣ, 

ορός γάλακτος (ΓΑΛΑ), αυξητικοί παράγοντες: δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο, διτττανθρακικό νάτριο, 

αλάτι, γαλακτοματωποιητές: μονογλυκερίδια λιπαρού οξέως φυτικής προέλευσης, αντιοξειδωτικό: 

εκχύλισμα τοκοφερόλης, φυσικές αρωματικές ουσίες, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, χρώμα τροφίμων: 

καροτένιο], κομματάκια φράουλας (επικάλυψη) [ζάχαρη, παγωμένες αποξηραμένες φράουλες, χρώμα 

τροφίμων:ανθοκυάνες, φυσικές αρωματικές ουσίες,αντιπηκτικό:  διοξείδιο πυριτίου].

0

Tall 277 12,6 8,1 35,7 30,5 0,6 4,9 0,52 0

Tall 308 16,3 10,5 35,3 30,2 0,6 4,7 0,52

Tall 366 20,6 12,4 42,6 36,2 1,9 1,7 0,45 0



Προϊόν Συστατικά Μέγεθος
Ενέργεια  

(Kcal)
Λιπαρά (g)

Εκ των 

οποίων 

κορεσμένα 

(g)

Υδατάνθρακε

ς                        

(g)

Εκ των 

οποίων 

Σάκχαρα 

(g)

Ίνες (g)
Πρωτεϊνες 

(g)
Αλάτι (g)

Καφεΐνη 

(mg)

Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Venti 493 24,1 15,4 61,4 52,9 0,9 7,2 0,91 0

Grande 391 19,6 11,6 47,2 40,3 1,4 5,9 0,74 0

Venti 456 21,0 12,2 58,8 50,4 1,7 6,9 0,92 0

Grande 397 20,7 14,3 47,8 40,4 3,6 3,2 0,66 0

Venti 463 22,3 15,4 59,6 50,5 4,3 3,7 0,83 0

Cookies & Cream Frappuccino® - 

Γάλα αμυγδάλου 

Πάγος, ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, 

διξόξινο φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: 

κιτρικό οξύ], σαντιγί [κρέμα γάλακτος (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη, κομματάκια Μπισκότου 

Σοκολάτας [αλεύρι σίτου (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, αυξητικοί παράγοντες: φωσφορικό μονοασβέστιο, όξινο ανθρακικό 

νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο, νιασίνη, θειαμίνη), ζάχαρη (ζάχαρη, μελάσσα), βούτυρο (ΓΑΛΑ), σοκολάτα 

γάλακτος (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κακάο, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, 

γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), λευκή σοκολάτα (ζάχαρη, βούτυρο 

κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, 

φυσικές αρωματικές ουσίες), ολόκληρο ΑΥΓΟ, σκόνη κακάο, (αποβουτηρωμένη), αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], επικάλυψη με κομματάκια μπισκότου σοκολάτας  [αλεύρι σίτου (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, 

αυξητικοί παράγοντες: φωσφορικό μονοασβέστιο, όξινο ανθρακικό νάτριο; ανθρακικό ασβέστιο,νιασίνη, 

θειαμίνη), ζάχαρη (ζάχαρη, μελάσσα), βούτυρο (ΓΑΛΑ), σοκολάτα γάλακτος (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, 

σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κακάο, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη 

ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), λευκή σοκολάτα (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές 

ουσίες), ολόκληρο ΑΥΓΟ, σκόνη κακάο, (αποβουτηρωμένη), αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες].

Cookies & Cream Frappuccino® - 

Πλήρες γάλα 

Πάγος, πλήρες ΓΑΛΑ, σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές 

ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ], σαντιγί 

[κρέμα γάλακτος (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: 

E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη, κομματάκια Μπισκότου Σοκολάτας [αλεύρι σίτου 

(αλεύρι ΣΙΤΟΥ, αυξητικοί παράγοντες: φωσφορικό μονοασβέστιο, όξινο ανθρακικό νάτριο, ανθρακικό 

ασβέστιο, νιασίνη, θειαμίνη), ζάχαρη (ζάχαρη, μελάσσα), βούτυρο (ΓΑΛΑ), σοκολάτα γάλακτος (ζάχαρη, 

βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κακάο, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, 

γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), λευκή σοκολάτα (ζάχαρη, βούτυρο 

κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, 

φυσικές αρωματικές ουσίες), ολόκληρο ΑΥΓΟ, σκόνη κακάο, (αποβουτηρωμένη), αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], επικάλυψη με κομματάκια μπισκότου σοκολάτας  [αλεύρι σίτου (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, 

αυξητικοί παράγοντες: φωσφορικό μονοασβέστιο, όξινο ανθρακικό νάτριο; ανθρακικό ασβέστιο,νιασίνη, 

θειαμίνη), ζάχαρη (ζάχαρη, μελάσσα), βούτυρο (ΓΑΛΑ), σοκολάτα γάλακτος (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, 

σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κακάο, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη 

ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), λευκή σοκολάτα (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές 

ουσίες), ολόκληρο ΑΥΓΟ, σκόνη κακάο, (αποβουτηρωμένη), αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες].

Cookies &Cream Frappuccino® - 

Γάλα σόγιας 

Πάγος, ρόφημα σόγιας (νερό, αποφλοιωμένοι καρποί σόγιας, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: 

όξινο φωσφορικό κάλιο, διξόξινο φωσφορικό κάλιο,ανθρακικό ασβέστιο, θαλασσινό αλάτι, αρωματική 

ουσία, σταθεροποιητής: κόμμι τζελάν], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό 

οξύ], σαντιγί [κρέμα γάλακτος (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη, κομματάκια Μπισκότου 

Σοκολάτας [αλεύρι σίτου (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, αυξητικοί παράγοντες: φωσφορικό μονοασβέστιο, όξινο ανθρακικό 

νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο, νιασίνη, θειαμίνη), ζάχαρη (ζάχαρη, μελάσσα), βούτυρο (ΓΑΛΑ), σοκολάτα 

γάλακτος (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κακάο, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, 

γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), λευκή σοκολάτα (ζάχαρη, βούτυρο 

κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, 

φυσικές αρωματικές ουσίες), ολόκληρο ΑΥΓΟ, σκόνη κακάο, (αποβουτηρωμένη), αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], επικάλυψη με κομματάκια μπισκότου σοκολάτας  [αλεύρι σίτου (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, 

αυξητικοί παράγοντες: φωσφορικό μονοασβέστιο, όξινο ανθρακικό νάτριο; ανθρακικό ασβέστιο,νιασίνη, 

θειαμίνη), ζάχαρη (ζάχαρη, μελάσσα), βούτυρο (ΓΑΛΑ), σοκολάτα γάλακτος (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, 

σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κακάο, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη 

ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), λευκή σοκολάτα (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές 

ουσίες), ολόκληρο ΑΥΓΟ, σκόνη κακάο, (αποβουτηρωμένη), αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες].

Cookies & Cream Frappuccino® - 

Γάλα καρύδας 

Πάγος, ρόφημα καρύδας [νερό, γάλα καρύδας, ζάχαρη, ινουλίνη, συμπύκνωμένη πρωτεϊνή καρπών, 

σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, 

πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ], σαντιγί [κρέμα 

γάλακτος (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, 

αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη, κομματάκια Μπισκότου Σοκολάτας [αλεύρι σίτου (αλεύρι 

ΣΙΤΟΥ, αυξητικοί παράγοντες: φωσφορικό μονοασβέστιο, όξινο ανθρακικό νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο, 

νιασίνη, θειαμίνη), ζάχαρη (ζάχαρη, μελάσσα), βούτυρο (ΓΑΛΑ), σοκολάτα γάλακτος (ζάχαρη, βούτυρο 

κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κακάο, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: 

λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), λευκή σοκολάτα (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές 

ουσίες), ολόκληρο ΑΥΓΟ, σκόνη κακάο, (αποβουτηρωμένη), αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες], επικάλυψη 

με κομματάκια μπισκότου σοκολάτας  [αλεύρι σίτου (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, αυξητικοί παράγοντες: φωσφορικό 

μονοασβέστιο, όξινο ανθρακικό νάτριο; ανθρακικό ασβέστιο,νιασίνη, θειαμίνη), ζάχαρη (ζάχαρη, μελάσσα), 

βούτυρο (ΓΑΛΑ), σοκολάτα γάλακτος (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κακάο, 

σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), λευκή 

σοκολάτα (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, 

γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), ολόκληρο ΑΥΓΟ, σκόνη κακάο, 

(αποβουτηρωμένη), αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες].

Tall 266 13,8 8,2 33,2 27,9 0,9 1,9 0,48 0

0

Tall 284 14,3 8,4 33,7 28,5 1,1 4,5 0,53 0

Tall 288 15,1 10,5 34,2 28,6 2,7 2,4 0,47



Προϊόν Συστατικά Μέγεθος
Ενέργεια  

(Kcal)
Λιπαρά (g)

Εκ των 

οποίων 

κορεσμένα 

(g)

Υδατάνθρακε

ς                        

(g)

Εκ των 

οποίων 

Σάκχαρα 

(g)

Ίνες (g)
Πρωτεϊνες 

(g)
Αλάτι (g)

Καφεΐνη 

(mg)

Πληροφορίες για αλλεργιογόνα, διατροφική αξία και συστατικά ροφημάτων (καλοκαίρι 2019)

Όλα τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων και των δημητριακών με γλουτένη αναφέρονται με ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα συστατικά.                                                                                                               
Όλα τα ροφήματα είναι χειροποίητα για κάθε πελάτη μας. Λόγω του τρόπου παρασκευής των ροφήματων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες.
Όλα τα ροφήματά μας παρασκευάζονται σε κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για πολλές και διαφορετικές  παρασκευές ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχουν 
αλλεργιογόνα, γεγονός που δεν αποκλείει την παρουσία τους.  Μονολότι προσπαθούμε να αποθηκεύουμε όλα τα σκεύη και τις πρώτες ύλες ξεχωριστά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κανένα προϊον ότι δεν περιέχει 
αλλεργιογόνα. 

Grande 368 18,9 11,4 46,5 39,5 1,1 2,5 0,67 0

Venti 429 20,2 11,9 58,0 49,4 1,4 2,9 0,84 0

Grande 439 20,9 13,4 57,8 45,2 3,5 3,2 0,77 0

Venti 512 22,6 14,2 71,3 56,1 4,1 3,7 0,95 0

Cookies & Cream Frappuccino® - 

Γάλα αμυγδάλου 

Πάγος, ρόφημα αμυγδάλου  [νερό, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, φρουκτόζη, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο φωσφορικό κάλιο, 

διξόξινο φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές: κόμμι τζελάν, καραγενάνη, κόμμι γκουάρ,  

φυσικές αρωματικές ουσίες, θαλασσινό αλάτι], σιρόπι frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, 

φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: 

κιτρικό οξύ], σαντιγί [κρέμα γάλακτος (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, 

γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, σταθεροποιητής: καραγενάνη, κομματάκια Μπισκότου 

Σοκολάτας [αλεύρι σίτου (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, αυξητικοί παράγοντες: φωσφορικό μονοασβέστιο, όξινο ανθρακικό 

νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο, νιασίνη, θειαμίνη), ζάχαρη (ζάχαρη, μελάσσα), βούτυρο (ΓΑΛΑ), σοκολάτα 

γάλακτος (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κακάο, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, 

γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), λευκή σοκολάτα (ζάχαρη, βούτυρο 

κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, 

φυσικές αρωματικές ουσίες), ολόκληρο ΑΥΓΟ, σκόνη κακάο, (αποβουτηρωμένη), αλάτι, φυσικές 

αρωματικές ουσίες], επικάλυψη με κομματάκια μπισκότου σοκολάτας  [αλεύρι σίτου (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, 

αυξητικοί παράγοντες: φωσφορικό μονοασβέστιο, όξινο ανθρακικό νάτριο; ανθρακικό ασβέστιο,νιασίνη, 

θειαμίνη), ζάχαρη (ζάχαρη, μελάσσα), βούτυρο (ΓΑΛΑ), σοκολάτα γάλακτος (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, 

σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κακάο, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη 

ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), λευκή σοκολάτα (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές 

ουσίες), ολόκληρο ΑΥΓΟ, σκόνη κακάο, (αποβουτηρωμένη), αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες].

Cookies & Cream Frappuccino® - 

Γάλα βρώμης 

Πάγος, ρόφημα βρώμης [νερό, ΒΡΩΜΗ, ινουλίνη, λιπαρά καρύδας, πρωτεϊνη ΒΡΩΜΗΣ, θαλασσινό αλάτι, 

σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστές οξύτητας: όξινο ανθρακικό νάτριο, κόμμι τζελάν], σιρόπι 

frappuccino  με γεύση κρέμας [ζάχαρη, νερό, αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες, πηκτικό: κόμμι ξανθάνης, 

συντηρητικό: ανθρακικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ], σαντιγί [κρέμα γάλακτος (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, 

προωθητικά αέρια: υποξείδιο του αζώτου, άζωτο, γαλακτωματοποιητές: E471, αρωματική ουσία, 

σταθεροποιητής: καραγενάνη, κομματάκια Μπισκότου Σοκολάτας [αλεύρι σίτου (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, αυξητικοί 

παράγοντες: φωσφορικό μονοασβέστιο, όξινο ανθρακικό νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο, νιασίνη, θειαμίνη), 

ζάχαρη (ζάχαρη, μελάσσα), βούτυρο (ΓΑΛΑ), σοκολάτα γάλακτος (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κακάο, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές 

αρωματικές ουσίες), λευκή σοκολάτα (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη πλήρους 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), ολόκληρο ΑΥΓΟ, σκόνη 

κακάο, (αποβουτηρωμένη), αλάτι, φυσικές αρωματικές ουσίες], επικάλυψη με κομματάκια μπισκότου 

σοκολάτας  [αλεύρι σίτου (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, αυξητικοί παράγοντες: φωσφορικό μονοασβέστιο, όξινο 

ανθρακικό νάτριο; ανθρακικό ασβέστιο,νιασίνη, θειαμίνη), ζάχαρη (ζάχαρη, μελάσσα), βούτυρο (ΓΑΛΑ), 

σοκολάτα γάλακτος (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη κακάο, σκόνη πλήρους 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), λευκή σοκολάτα 

(ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωματοποιητής: 

λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές αρωματικές ουσίες), ολόκληρο ΑΥΓΟ, σκόνη κακάο, (αποβουτηρωμένη), αλάτι, 

φυσικές αρωματικές ουσίες].

0Tall 320 15,3 9,8 41,8 32,3 2,6 2,4 0,55


