Τσάι αντί γήρανσης Aloe Vera
Μαύρο τσάι με αλόη / 4-5 min

Antiaging Tea Aloe Vera Black tea
with aloe / 4-5 min

Marco Polo Μείγμα μαύρου και
πράσινου τσαγιού με κανέλα,
γαρύφαλλο και φλούδα
πορτοκαλιού / 3-4 min

Marco Polo Blend of black and green
tea with cinnamon, cloves and orange
peel / 3-4 min

Oriental Μείγμα μαύρου και
πράσινου τσαγιού με γιασεμί και
τριαντάφυλλο / 3-4 min

Oriental Blend of black and green tea
with jasmine and rose / 3-4 min

Ο Κήπος της Εδέμ Μάραθος,
χαμομήλι, μέντα, φράουλα,
πορτοκάλι, λεβάντα / 8-10 min

The Garden of Eden Fennel,
chamomile, mint, strawberry, orange,
lavender / 8-10 min

Πρίαπος Αρχαία Ινδική συνταγή
με κανέλα, πιπερόριζα, μαύρο
πιπέρι και κάρδαμο / 8-10 min

Priapus Ancient Indian recipe with
cinnamon, ginger, black pepper and
cardamom / 8-10 min

Roibos Massai Ρόφημα χωρίς τείνη
– καφεϊνη, κατάλληλο και για
όσους κάνουν ομοιοπαθητική,
αρωματισμένο με εσπεριδοειδή,
κανέλα, κάρδαμο, πιπερόριζα,
αστεροειδές άνισο / 6-8 min

Roibos Massai Drink without theine caffeine, suitable for those doing
Homeopathy, flavoured with citrus,
cinnamon, cardamom, ginger, star
anise / 6-8 min

Mate Πράσινο Διεγερτικό ρόφημα
με τεϊνη. Πολύ αναζωογονητικό
για πρωινό, πλούσιο σε βιταμίνες /
8-10 min.

Mate Green Stimulant drink with
theine. Very refreshing for breakfast,
rich in vitamins / 8-10 min.

αλλά και βότανα από την Ελλάδα
τίλιο, μελισσόχορτο, χαμομήλι,
φασκόμηλο, κράταιγος, μέντα,
πιπερόριζα

and some herbs from Greece
linden leaves, lemon balm, chamomile,
sage, hawthorn, peppermint, ginger

όλα τα παραπάνω : 2.50 € all the above : 2.50 €

πάρτε το μονοπάτι για ένα
περίπατο στη φύση

take the path to a nature
walk

σας ταξιδεύουμε στους
“ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ”

we fly you to the “THE ROADS
OF TEA”

σε συνεργασία με το
ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ «Η ΣΤΟΑ»
Chun Mei Bio Κινέζικο Πράσινο
Τσάι Βιολογικής Καλλιέργειας / 23 min

in collaboration with the COFFEE
ROASTER “I STOA”
Chun Mei Bio Chinese Green Tea
Organic Farming / 2-3 min

Γιοί του Ουρανού Απολαυστικό
μείγμα μαύρου τσαγιού με
καραμέλα, βιολέτα, τριαντάφυλλο
και άνθη πορτοκαλιάς / 4-5 min

Sons of Heaven Delicious blend of
black tea with caramel, violet, rose and
orange blossom / 4-5 min

Καραμέλα Αρωματισμένο μαύρο
τσάι με ολόκληρα κομμάτια
καραμέλας / 4-5 min

Caramel Flavored black tea with
whole pieces of caramel / 4-5 min

Μαγικό Βουνό Μαύρο τσάι με
μέλι, λεβάντα, κύανο, φράουλα / 45 min
Ο Θησαυρός των Μάγια
Απολαυστικό μαύρο τσάι με
ολόκληρα κομμάτια σοκολάτας / 4
-5 min
Δάκρυ της Χίου Πράσινο τσάι με
μαστίχα Χίου, λεμόνι, αμύγδαλο
και φιστίκι Αιγίνης / 2-3 min
Samourai Πράσινο Τσάι με
πορτοκάλι, ανανά και φράουλα / 2
-3 min
Κουαρτέτο των Γεύσεων Πράσινο
τσάι με κάστανα, αμύγδαλα,
κακάο και κανέλα / 2-3 min

Magic Mountain Black tea with honey,
lavender, cyano, strawberry / 4-5 min
The Treasure of the Maya Delicious
black tea with whole pieces of
chocolate / 4-5 min
Tear of Chios Green tea with mastic
fron Chios, lemon, almond and
pistachio from Aegina / 2-3 min
Samourai Green Tea with orange,
pineapple and strawberry / 2-3 min
Quartet of Flavours Green tea with
chestnuts, almonds, cocoa and
cinnamon / 2-3 min

Τσάι ενέργειας Ginseng Πράσινο
τσάι με τζίνσενγκ, ανανά και
πιπερόριζα / 2-3 min

Energy Tea Ginseng Green tea with
ginseng, pineapple and ginger / 2-3
min
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