
DIGITAL MENU



black house blend single estate microlot

Espresso
Double Espresso
Long Black
Filter
Ibrik / Greek co�fee single
Ibrik / Greek co�fee double

white
Cappuccino
Double Cappuccino
Latte
Flat White
Lactose Free Milk on the house!
Vegan Milk Option +0.30€

2.20€
3.20€
3.20€

-
2.00€
3.00€

2.50€
3.50€
3.50€
4.30€
2.60€
3.50€

3.50€
3.80€
3.80€
4.70€

-
-

3.50 €
3.80€
4.00€
3.80€

3.80€
4.20€
4.20€
4.20€

4.00€
4.20€
4.20€
4.20€

iced

Freddo Espresso
Freddo Cappuccino
Freddo Latte
Freddo Flat White
Cold Drip
Bottled Cold Brew 200ml

3.50 €
3.70€
4.00€
4.00€

-

3.80€
4.00€
4.30€
4.30€
4.50€
4.50€

4.50€
4.70€
5.00€
5.00€
4.80€

 

Γάλα χωρίς λακτόζη διατίθεται χωρίς έξτρα χρέωση. Γάλα για vegan + 0.30€ 
Lactose-free milk on the house! Vegan option + 0.30€

COFFEE MENU

Competition coffees
Αναζητούμε, προμηθευόμαστε και επεξεργαζόμαστε 

μερικές από τις πιο σπάνιες ποικιλίες καφέ.
Το μενού μας ανανεώνεται διαρκώς με νέες προτάσεις 

καθώς πρόκειται για ποκιλίες καφέ 
περιορισμένης διαθεσιμότητας.

Μη διστάσετε να ρωτήσετε το προσωπικό μας 
για τις σημερινές διαθέσιμες επιλογές.



chocolate
Premium

Buon

Cookies

4.50€

5.00€

5.00€

tea
Finest Green tea
Πράσινο τσάι Chun Mee,  πράσινο τσάι Yunnan, 
λευκό τσάι Kenya Pau Mu Tan

4.00€

Lemon & ginseng
Πράσινο τσάι , ginseng, lemon grass, sun�lower blossoms, 
ξύσμα λεμονιού, συμπυκνωμένος χυμός λεμονιού, 
ζαχαρωμένο βερύκοκκο.

4.00€

Ceylon English breakfast
Μίξη Ceylon και Darjeeling ποικιλιών οι οποίες δημιουργούν 
ένα κομψό και δυνατό προφίλ.

4.00€

Berryblend
Ποικιλία μούρων, σταφύλια,
ξύσμα βατόμουρων, ζάχαρη.

4.00€

Rooibos with caramel cubes
Rooibos, κύβοι καραμέλας, cola nuts.

4.00€

Σοκολάτα γάλακτος

Σοκολάτα γάλακτος με λαχταριστή γεύση 
κρέμας φουντουκιού και γκοφρέτας

Σοκολάτα γάλακτος με τριμμένο μπισκότο



drinks

4.50€Ανάμεικτος - πορτοκάλι, 
πράσινο μήλο και φράουλα

5.00€3cents
0.50€Εμφιαλωμένο νερό 0.5L
3.50€Ανθρακούχο νερό 250ml
5.00€Σπιτική λεμονάδα
5.00€Σπιτική λεμονάδα με φράουλα

Φρέσκος χυμός πορτοκάλι 4.00€

cold pressed juices



Chloe Unity lager by Strange Brew
6.00€

Jasmine IPA by Strange Brew
6.50€

Punk IPA by Brewdog
6.50€

Elvis Juice by Brewdog
7.00€

BEERS

SPECIALS!

NEGRON
I

HEALTHY
BOOST
Leche de Mango

4.70€
Mango, Coconut Milk, Honey & Turmeric 

Piña Verde
4.70€

Pineapple, Vegan plant-based milk, Honey, Matcha 

Matcha Latte Vegan
4.00€

Cold / Hot

Negroni
7.50€

Gin, Sweet Vermouth, Campari

Aperol Spritz
7.50€

Aperol, Prosecco, Soda

Aperol Twist
8.50€

Aperol, Grapefruit Soda, 
Lime Oleo Saccharum

COCKTAILS
&

APERITIFS

COFFEE
COCKTAILS

Bohemian Touch
7.50€

Cordial, Lime Oleo Saccharum & Cherry Soda

The Dragon Punch
7.50€

Jamaican Rum, Sweet Vermouth, 
Strawberry Cordial, Lime Oleo Saccharum

THE DRAGON PUNCH

NATU
RA

L & TASTY!

9.50€

10.50€

11.00€
6.20€

6.20€

4.50€

12.00€

13.00€



B r u n c h   M e n u

Ομελέτα με ασπράδια - καπνιστή γαλοπούλα Δράμας / άγρια μανιτάρια
/ γαλένι Κρήτης / φρέσκια σαλάτα με dressing πετιμέζι & ελαιόλαδο

7,5€
Ομελέτα με chorizo Dulce - φέτα Ηπείρου / ντομάτα / ρίγανη

/ πάπρικα / φρέσκια σαλάτα με dressing πετιμέζι & ελαιόλαδο
8€

Αυγά Σκραμπλ - φρέσκο βούτυρο Ολλανδίας / κρέμα γάλακτος / καπνιστός σολωμός
/ αβοκάντο / φρυγανισμένο brioche / μυρωδικά

9€
Αυγά Σκραμπλ - φρέσκο βούτυρο Ολλανδίας / κρέμα γάλακτος / saute άγρια μανιτάρια

/ κατίκι Δομοκού / φρυγανισμένο brioche / μυρωδικά
8,5€

Sando sandwich - ψωμί brioche / παστράμι New York style
/ πίκλα αγγούρι / ντομάτα / άισμπεργκ / sauce mayo-siracha

6,5€
Sando sandwich - ψωμί brioche / καπνιστός σολωμός / 

κρέμα τυριού αρωματισμένη με λάιμ / γουακαμόλε / αγγούρι / baby ρόκα
6€

Γιαούρτι με φρούτα εποχής - ξύσμα λάιμ / μέλι / γκρανολα / 
κανέλα και σπόρους chia

5,5€
Σαλάτα ντοματίνια - burratina / πέστο από φυστίκι Αιγίνης / ελαιόλαδο / 

μυρωδικά / πετιμέζι / κροστίνι
8€

Σαλάτα σιτάρι - καρότο / καλαμπόκι / ντομάτα / baby ρόκα / μυρωδικά /
dressing λάιμ με ελαιόλαδο & μουστάρδα Dijon

7€
Σαλάτα πληγούρι - παντζάρι / ραπανάκι / αβοκάντο / καρότο / 

φρέσκα μυρωδικά / dressing εσπεριδοειδών
7,5€

Σαλάτα κοτόπουλο - mix σαλατικών / κρουτόν / ξινόμηλο / δυόσμο / 
dressing καπνιστής μαγιονέζας & μπέικον

8€
Σαλάτα ζυμαρικών gluten-free - τόνος σε ελαιόλαδο / κόκκινη και πράσινη πιπεριά

/ ντομάτα / μυρωδικά / baby σπανάκι /dressing εσπεριδοειδών
8€

Πλατώ με κρέμα γουακαμόλε / κοπανιστή / chutney πιπεριάς με τζίντζερ / 
χούμους παντζάρι

9€
Πλατώ με τυριά & αλλαντικά με chutney πιπεριάς φλωρίνης και κροστίνι

9€

Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό της επιχείρησης για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες που μπορεί να έχετε,
το μενού μας μπορεί (ή είναι πιθανό) να περιέχει ίχνη από αλλεργιογόνες ουσίες οι οποίες μπορεί να σας προκαλέσουν αλλεργία ή δυσανεξία.



Sandwiches

Salami
Ψωμί κουλούρι, σαλάμι Λευκάδος, τυρί κρέμα, ντομάτα, 

φρέσκος βασιλικός, λάδι τρούφας & ανθός αλατιού.  
6.00€

Veggie
Ψωμί ολικής ζυμωτό, ψητά μανιτάρια, πάστα  τρούφας, 

τυρί γαλένι, ντομάτα, μαρούλι άισμπεργκ.
6.00€

Turkey
Ψωμί brioche, γαλοπούλα καπνιστή φουαντρέ, 

τυρί γαλένι, ντομάτα, αβοκάντο, μαρούλι άισμπεργκ.
6.00€

BLT
Ψωμί brioche, μπέικον, μουστάρδα dijon, 

blt mayo, ντομάτα, μαρούλι άισμπεργκ
6.50€



Energy bars 
2.50€

Ξηροί καρποί με μέλι & βρώμη
Σοκολάτα, φυστικοβούτυρο & βρώμη

Πρωτεΐνης: 
Μέλι, φυστικοβούτυρο, βρώμη, κακάο, 

καρύδι αιγίνης, goji, βανίλια
 Με αντιοξειδωτικά:

Μέλι, φυστικοβούτυρο, βρώμη, κράνμπερι, 
βερύκοκκο, goji, αμύγδαλο, ηλιόσπορο, 
λιναρόσπορος, κύβοι φρούτων, βανίλια

Ενέργειας:
Μέλι, φυστικοβούτυρο, βρώμη, νιφάδες σίκαλης,

αμύγδαλο, ηλιόσπορος, πασατέμπο, βανίλια
 



Sweets 

Babka - τσουρέκι σοκολάτας
5.00€

Cinammon Roll
5.00€

Lime cake - λάιμ & με παπαρουνόσπορο, frosting τυριού
4.00€ 

Brownie σοκολάτας με τυρί κρέμα & καρύδια
4.00€

Βάσκικο «καμένο» cheese cake
6.50€

Μηλόπιτα
5.50€

Banana Bread
4.00€

Κρουασάν βουτύρου / γέμιση
3.00€



Soft cookies 
2.50€

Vegan με κουβερτούρα & λιναρόσπορο
Red Velvet

Μπισκότο βουτύρου με κομμάτια σοκολάτας

Τα vegan cookies μας είναι χειροποίητα. Αποτελούνται από αλεύρι βρώμης,
πίτουρο βρώμης, αλεύρι σίτου, ηλιέλαιο, φυτική μαργαρίνη με βάση το
νερό, χυμό πορτοκαλιού, μαλτιτόλη και φυσικό άρωμα. Δεν περιέχουν

βούτυρο, ούτε αυγό. Η γέμισή τους αποτελείται από μαρμελάδα με 
γλυκαντικό φρουκτόζης.

3.50€

Vegan Cookies

Σοκολάτα
Βρώμης

Φράουλα
Μήλο

Matcha Σοκολάτα
Matcha Μήλο

Ροδάκινο
So�t cookiesΤαχίνι

So�t cookies Σοκολάτα Πορτοκάλι



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)



www.sambacafe.gr info@sambacafe.gr


