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  Coffee Break 1 - Basic                        

Αρωματικός Καφές φίλτρου  

Ζεστό Τσάι σε διάφορες γεύσεις  

Συνοδεύονται από γάλα, ζάχαρη, καστανή ζάχαρη και ζαχαρίνη 

Χυμός πορτοκάλι, Νερό εμφιαλωμένο 

Πλατό με παραδοσιακά κουλουράκια κανέλας 

& cookies σοκολάτα - βανίλια 

Φρεσκοψημένο αφράτο κέικ σε δύο γεύσεις βανίλια και σοκολάτα 

 

 

 

 

 

                             

 

Coffee Break 2 - Regular 

Αρωματικός Καφές φίλτρου  

Espresso & Cappuccino by Nespresso Pro  

Ζεστό Τσάι σε διάφορες γεύσεις  

Συνοδεύονται από γάλα, ζάχαρη, καστανή ζάχαρη και ζαχαρίνη 

Χυμός πορτοκάλι, Νερό εμφιαλωμένο 

Πλατό με παραδοσιακά κουλουράκια κανέλας 

& cookies σοκολάτα - βανίλια 

Φρεσκοψημένο αφράτο κέικ σε δύο γεύσεις βανίλια και σοκολάτα 
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Coffee Break 3 - Premium                              

Αρωματικός Καφές φίλτρου 

Espresso & Cappuccino by Nespresso Pro 

Nescafe classic ζεστός και κρύος & Nescafe Decaffeinate 

Ζεστό Τσάι σε διάφορες γεύσεις, Χαμομήλι,  

Συνοδεύονται από γάλα, ζάχαρη, καστανή ζάχαρη και ζαχαρίνη 

Χυμός πορτοκάλι, Χυμός ανάμικτος,  

Λεμονάδα σπιτική με φύλλα δυόσμου 

Νερό εμφιαλωμένο 

Συνοδευτικά (7 είδη):  

Πλατό με παραδοσιακά κουλουράκια κανέλας & cookies σοκολάτα - βανίλια 

Φρεσκοψημένο κέικ σε δύο γεύσεις βανίλια και σοκολάτα 

Μπάρες δημητριακών με φρούτα και μαύρη σοκολάτα  

Μίνι Γαλλικά κρουασάν βουτύρου 

 

Coffee Break 4 - Platinum 

Αρωματικός Καφές φίλτρου 

Espresso & Cappuccino by Nespresso Pro 

Nescafe classic ζεστός και κρύος & Nescafe Decaffeinate 

Ζεστό Τσάι σε διάφορες γεύσεις, Χαμομήλι 

Συνοδεύονται από γάλα, ζάχαρη, μαύρη ζάχαρη και ζαχαρίνη 

Χυμός πορτοκάλι, Χυμός ανάμικτος, 

Σπιτική Λεμονάδα με φύλλα δυόσμου 

Νερό εμφιαλωμένο 

ΦΡΕΣΚΟΨΗΜΕΝΑ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ (8 είδη) 

Πλατό με παραδοσιακά κουλουράκια κανέλας & cookies σοκολάτα - βανίλια 

Φρεσκοψημένο κέικ σε δύο γεύσεις βανίλια και σοκολάτα 

Μίνι Γαλλικά κρουασάν βουτύρου και σοκολάτας  

Mini donuts σε διάφορες γεύσεις 

Μηλοπιτάκια με άχνη ζάχαρη 

ΑΛΜΥΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ (4 είδη)  

Finger Sandwiches με καπνιστή γαλοπούλα, sauce και τυρί 

Mini Brioche με τομάτα, μοτσαρέλα και βασιλικό (v) 

Γαλλική μπαγκέτα με τονοσαλάτα και πράσινη λόλα (v) 

Tortilla wrap με τυριά και αλλαντικά  

 

  

 


