
DIGITAL MENU



Black
 House Blend Single Estate
Espresso € 1.50 € 1.80
Double Espresso € 1.80 € 2.10
Long Black € 1.80 € 2.10
Filter  -  € 3.00

White
 House Blend Single Estate
Cappuccino € 2.00 € 2.30
Double cappuccino € 2.20 € 2.50
Latte € 2.20 € 2.50
Flat white € 2.20 € 2.50 

Cold
 House Blend Single Estate
Freddo Espresso € 2.00 € 2.30
Freddo Cappuccino € 2.00 € 2.30
Freddo Latte € 2.20 € 2.50
Freddo Flat white € 2.30 € 2.60
Cold Drip - € 3.50
Cold Brew - € 4.00

Coffee

: lactoze free: + 0.00€ / vegan: + 0.30€
+0.10cents for Environmental tax to take away cups



Competition Coffees

Double Espresso 
€ 6.00

€ 6.00

Milk Beverage + Espresso
€ 6.00

€ 6.00



Aperitifs

 
Negroni

botanical gin
 7.50€

Aperol Spritz

7.50€

Irish Coffee

6.00€

Single Estate Co�fee, Premium Whiskey, 
Fresh Double Cream, Homemade Syrup



Sandwiches

Veggie
Μαύρο ζυμωτό ψωμί ολικής με βύνη, μανιτάρια αρωματισμένα 

με δεντρολίβανο, πάστα τυρί γαλένι με τρούφα, ντομάτα, μαρούλι iceberg 

5.00€

Turkey
Ψωμί brioche, γαλοπούλα καπνιστή φουαντρέ, τυρί κρέμα, ντομάτα, 

μουστάρδα Dijon με μέλι & φύλλα σαλάτας

4.50€

Pastrami
Ψωμί brioche, παστράμι, ντομάτα, αγγούρι τουρσί, μαρούλι iceberg,

mayo, sriracha sauce

4.50€

BLT
Ψωμί brioche, μπέικον, αβοκάντο, ντομάτα, μαρούλι & αυγό μελάτο

4.50€

Σαλάμι
Ψωμί κουλούρι, σαλάμι Λευκάδος, τυρί κρέμα, ντομάτα, φρέσκος βασιλικός, 

λάδι τρούφας & ανθός αλατιού

4.50€

Σολωμός
Ψωμί brioche, καπνιστός σολωμός, κρέμα αβοκάντο, ρόκα, τυρί γαλένι, χυμός lime.

5.50€



Γλυκά

Cinammon Roll
4.00€

Chocolate Babka
4.40€

Butter Croissant
2.50€

Red Velvet Cake
3.30€

Lime Cake
3.30€

Banana Bread
3.00€

Triple Chocolate Cookie
2.00€

Red Velvet Cookie
2.00€

Chocolate brownies
3.00€



Vegan cookies

 

€ 3.50

€ 3.50

€ 3.50 

€ 3.50 

€ 3.50 

€ 3.50

€ 3.50

Cookies βρώμης με ταχίνι

Cookies σοκολάτα πορτοκάλι

€2.50

€2.50



 

 

€ 2.50

€ 2.50

€ 2.50

€ 2.50



 
 

(Hot & Cold)

 
€ 3.00

 
€ 3.50

 
€ 3.50



(Hot & Cold)

Finest green tea blend 

€ 3.00

Lemon cream with ginseng 
€ 3.00 

Finest english breakfast

teas with an elegant strong cup
€ 3.00

 

 
€ 3.00 

Rooibos cream / caramel

€ 3.00



Πορτοκάλι
3.00€

Ανάμεικτος - πορτοκάλι, πράσσινο μήλο, φράουλα
3.50€

Φυσικοί Χυμοί

Αναψυκτικά

κεράσι

€3.00

€2.00

€3.00



Vegan healthy boost 
drinks

 
Matcha latte

(cold or hot)
4.00€

Leche de Mango

4.50€

 4.50€



www.sambacafe.gr info@sambacafe.gr



Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο)
Το κατάστημα υποχρεούται να έχει στην έξοδο δελτίο παραπόνων για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. 

Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt-invoice)
The shop is obliged to have printed documents in a special beside the exit setting out for any existing complain.

Αγορανομικός υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Καλαφατάς
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ, Δημοτικός φόρος και ποσοστά υπηρεσίας.

Οι τιμές είναι σε Ευρώ (€) και διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής των τιμών, του ωραρίου και των ημερών λειτουργίας 
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Inspection responsible: Konstantinos Kalafatas
Prices include all legal taxes VAT, municipal tax and service tax.

Σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών απαγορεύεται η πώληση και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ

The store has complaint-sheets for customers in special position near the exit

Le café dispose de feuilles de réclamation pour les clients à un endroit spécial près de la sortie.

Das Geschä�t hat Beschwerdebögen für Kunden in einer speziellen Position in der Nähe des Ausgangs

Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό της επιχείρησης για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες 
που μπορεί να έχετε. Tο μενού μας ενδέχεται να περιέχει ίχνη αλλεργιογόνων συστατικών.

 Ενδεικτικές αλλεργιογόνες ουσίες ή ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν δυσανεξίες είναι οι ακόλουθες:

Σιτηρά που περιέχουν γλουτένη, Θαλασσινά με κέλυφος (πχ καβούρια, γαρίδες, αστακοί κλπ)
Αραχίδες (κοινώς αράπικα φυστίκια)

Σόγια, Γάλα, Ξηροί καρποί με κέλυφος (πχ αμύγδαλα, καρύδια κλπ.)
Αυγά, Ψάρια, Σέλινο, Μουστάρδα,  Σπόροι σουσαμιού

Διοξείδιο του θείου και θειώδεις ενώσεις, Λούπινο, Μαλάκια (πχ αχιβάδες, καλαμάρια, χταπόδια κλπ)



Λόγω του COVID-19 και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας παρακαλούμε, όπως ενημερωθείτε 
για τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας  που τηρούμε στην επιχείρησή μας. 

Υποχρεωτική χρήση μασκών από τους πελάτες και το προσωπικό της επιχείρησης. Η χρήση 
μάσκας από τους πελάτες μας επιβάλλεται κατά την προσέλευση αλλά και κατά τη μετακίνηση 
εντός του χώρου ευθύνης του καταστήματος, καθώς και κατά την αποχώρηση. 

• Συστηματική υγιεινή χεριών από τους εργαζόμενους και διάθεση αντισηπτικού σε 
κεντρικά σημεία του καταστήματος. 

• Συνεχής. ενημέρωση των  εργαζομένων για τις Οδηγίες Πρόληψης & Προστασίας του 
ΕΦΕΤ και του  ΕΟΔΥ . 

• Πλήρως εμβολιασμένο προσωπικό. 

Για την είσοδο και την παραμονή σας στο κατάστημά μας παρακαλείσθε να επιδείξετε τα 
παρακάτω πιστοποιητικά: 

 Έγκυρο Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή 
 Πιστοποιητικό Νόσησης Covid-19 τελευταίου τριμήνου και 
 Πιστοποιητικό ταυτοποίησης (ΑΔΤ, διαβατήριο) 
 Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών προσκομίζουν, εναλλακτικά, 

δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), 24 ωρών 
 Για την παραμονή σας στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος δεχόμαστε βεβαίωση 

αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR 72 ωρών ή rapid test 48 
ωρών)  

Εξυπηρετούμε  μειωμένο αριθμό πελατών και διαθέτουμε προσαρμοσμένη διαρρύθμιση, ώστε να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματική κοινωνική αποστασιοποίηση. Το προσωπικό μας είναι στη 
διάθεσή σας προκειμένου να σας ενημερώσει για τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων ανά 
τραπέζι. 

Στο πλαίσιο εξασφάλισης της υγιεινής του χώρου: 

 Διατίθεται ψηφιακό μενού με χρήση QR code. 
 Σήμανση για υπενθύμιση των οδηγιών κοινωνικής απόστασης και μέτρων ασφαλείας. 
 Εντατικοποίηση απολυμάνσεων επιφανειών και αντικειμένων συχνής χρήσης  
 Καθαρισμός και απολύμανση των τραπεζοκαθισμάτων μετά τη χρήση από κάθε πελάτη. 
 Συστηματικός και επαρκής εξαερισμός. 

Είμαστε διαρκώς ενημερωμένοι και πλήρως συμμορφωμένοι με τις επίσημες ανακοινώσεις και τα 
πρωτόκολλα των Υγειονομικών Αρχών. 

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. 

Η νόσος COVID-19 είναι μια νόσος του αναπνευστικού συστήματος και η κύρια οδός μετάδοσης 
είναι με την επαφή από άτομο σε άτομο και με την άμεση επαφή με τα σταγονίδια που 
δημιουργούνται με την αναπνοή στην περίπτωση που ένα μολυσμένο άτομο βήχει ή φτερνίζεται. 
Έως σήμερα δεν υπάρχουν στοιχεία για τη μετάδοση ιών που προκαλούν ασθένειες του 
αναπνευστικού συστήματος μέσω των τροφίμων ή μέσω της συσκευασίας τροφίμων. 
Οι κορωνοϊοί δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν στα τρόφιμα. (Πηγή: Κατευθυντήριες οδηγίες για 
τις επιχειρήσεις τροφίμων που αφορούν στην ασφάλεια τροφίμων ως προς τον COVID-19 , 
 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας)  


