
Αγορανομικός & Υγειονομικός Υπεύθυνος
Αναστασάκης Γιώργος

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και τα δημοτικά τέλη.
Το  κατάστημα τηρεί κουτί παραπόνων στην είσοδο.

www. biscotto. coffee

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 - 18:00

ΤΑKE AWAY 
 DELIVERY

Τα Νούμερα Του Καφέ

7 γραμμάρια το αλεσμένο χαρμάνι, από καβουρντισμένους κόκκους, 
χωρίς πρόσθετα ή αρωματικές ουσίες, που αλέθονται τη 

στιγμή της προετοιμασίας.

88 βαθμοί η θερμοκρασία του νερού.

9 bar η πίεση.

25 δευτερόλεπτα ο χρόνος ιδανικής ροής.

25ml η ποσότητα του καφέ στο φλυτζάνι (συμπεριλαμβανομένης και της κρέμας).

67 βαθμοί η θερμοκρασία που πρέπει να έχει ο καφές στο φλυτζάνι.

Η φιλοσοφία που ακολουθούμε υποστηρίζει την ποιότητα έναντι της 
ταχύτητας και στόχος μας, η παραγωγή σωστών ροφημάτων στο σωστό χρόνο. 

Για την καλύτερη δική σας απόλαυση, η άλεση του καφέ 
και η παρασκευή των ροφημάτων, σε όλα τους τα στάδια,

γίνονται κατά παραγγελία και σύμφωνα με 
τα πρότυπα της Speciality Assn. Of Europe.

Peanut Butter Cookie
Υλικά

230g  φυστικοβούτυρο
225g ζάχαρη

1 αυγό
Παρασκευή

Ζεσταίνουμε το φούρνο στους 175 C
Στρώνουμε λαδόκολλα σε ένα ταψί.

Ανακατεύουμε όλα τα υλικά έως ότου γίνουν ένα ενιαίο μίγμα.
Τοποθετούμε κουταλιές μίγματος στο ταψί και ψήνουμε στους 175 C

για 6-8 λεπτά με προσοχή να μην ψηθούν πολύ!

Chocolate Chip Cookies
Υλικά

125g βούτυρο σε θερμοκρασία  δωματίου
1/4 κτγ. αλάτι

90g ζάχαρη & 70g μαύρη ζάχαρη
1/2 κτγ. εσάνς βανίλια (vanilla extract)

1 μεγάλο αυγό
100g αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

150g αλεύρι για όλες τις χρήσεις
200g σταγόνες σοκολάτας 

Παρασκευή
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους  180 C στις αντιστάσεις.

Βάζουμε σε ένα μπολ το βούτυρο, τις ζάχαρες και τη βανίλια. 
Ανακατεύουμε μέχρι να γίνει αλοιφή. Στη συνέχεια προσθέτουμε το 

αυγό και  ανακατεύουμε ξανά.
Κοσκινίζουμε το αλεύρι και το ρίχνουμε και αυτό στο μπολ μαζί με τις 

σταγόνες σοκολάτας και με μια σπάτουλα ανακατεύουμε καλά.
Ετοιμάζουμε ταψάκια με λαδόκολλα. Κάνουμε μικρά μπαλάκια, τα 

πατάμε λίγο και τα βάζουμε σε απόσταση το ένα με το άλλο.
Ψήνουμε για 12-15 λεπτά μέχρι να ροδίσουν λίγο.

Το ΜΠΙΣΚΟΤΟ προτείνει:

ΜΠΙΣΚΟΤΟ - BISCOTTO

www.biscotto.coffee

ΤΣΆΙ
Μαύρo 
Εnglish Breakfast                                               1,50€
Τσάι των Mυρωδικών                                        1,70€
Μήλο, κανέλα, πορτοκάλι, κάρδαμο, κόλιανδρο, ρόζ 
πιπέρι, γαρύφαλο

Φθινοπωρινή Ισημερία                                     1,70€
Φουντούκι, βανίλια

Ονειρο Θερινής Νυκτός                                    1 70€
Γαρύφαλο, κανέλα, τζίντζερ, πορτοκάλι

Πράσινo
Πράσινο κλασικό                                              1,50€
Μέγας Ανατολικός                                            1 70€
Αστεροειδής γλυκάνισος, αμύγδαλο, κανέλα, γαρύφαλο, 
πορτοκάλι, κάρδαμο, ροζ πιπέρι

Βυσσινόκηπος                                                   1 70€
αγριοκέρασο, βύσσινο, άνθη πορτοκαλιού

Δάκρυ της Χίου                                                 1 70€
Κανέλα, πιπερόριζα, μαραθόσπορος, κάρδαμο, 
γαρύφαλο, ροζ πιπέρι, μοσχοκάρυδο, μαστιχέλαιο

Λευκό
Ραψωδία Αρωμάτων                                        1 90€
Κόκκινα ροδοπέταλα και άνθη κενταύριου, ρεβέντι, 
κανέλα

ΚΡΥΟ ΤΣΆΙ
Λεμόνι/ Ροδάκινο/ Κόκκινα Φρούτα                1 80€

ΒΟΤΆΝΆ 
Χαμόμηλο                                                        1 50 €
Φασκόμηλο                                                      1 50 €
Καρτεράκι                                                       1 50 €
*Yogi                                                                1 80 €
Κανέλα, γαρύφαλο, μελισσόχορτο, κάρδαμο, τζίντζερ, 
μαύρο πιπέρι, λεμονόχορτο και honeybush.

*Βάλια Κάλντα                                                1 80 €
Ιβίσκος, κυνόροδο, μήλο, μέντα, μούρα, 
φραγκοστάφυλο, φράουλα, δυόσμος και φραμπουάζ.

* Η εκχύλιση γίνεται από τον barista με τη μέθοδο handy-
brew.  Απολαύστε τα και ΚΡΥΑ!

ΓΛΥΚO
Μωσαϊκό                                                          2,00€
Κρουασάν βουτύρου (75γρ)                              1,60€
Κρουασάν σοκολάτας (100γρ)                          1,80€
Μπάρα δημητριακών (2τεμ)                            1,90€
Φρουτοσαλάτα με γιαούρτι                            2,00€
Βάφλα με πραλίνα                                           3,50€
Βάφλα με πραλίνα και φρούτα                       3,80€
Βάφλα με πραλίνα και παγωτό (1 μπάλα)       4,20€
Banoffee                                                          3,20 €
Crumble μπισκότου, αλμυρή καραμέλα και φρέσκια 
μπανάνα

Cheesecake                                                      3,40 €
Kλασικό με μαρμελάδα από φρούτα του δάσους.

Speciality καφές 
πιστοποιημένος από την CSC 
(Caffé Speciali Certificati).
Εγγυημένο επίπεδο ποιότητας 
βασισμένο σε έλεγχους σε όλα 
τα στάδια παραγωγής μέχρι το 
ποτήρι σας .

Ενα ξεχωριστό blend, από 
προσεκτικά επιλεγμένους 
κόκκους καφέ. Iδανικό για όλες 
τις ώρες με γεύση και άρωμα 
που διαρκούν.

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΧΆΝΔΆΚΟΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 2,5 €

Αγορανομικός & Υγειονομικός Υπεύθυνος
Αναστασάκης Γιώργος

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και τα δημοτικά τέλη.

ΤΗΛ.: 2810 288 977
VODAFONE: 6940 08 1217
WHATS UP: 6974 08 0004



ESPRESSO BAR 
Επιλέξτε το χαρμάνι που σας ταιριάζει

Espresso                                   1,00€              1,30€
Freddo Espresso                       1,50€              1,80€
Espresso διπλός                        1,50€              1,80€
Cappuccino                               1,60€              1,80€
Freddo Cappuccino                   1,80€              2,00€
Cappuccino διπλός                   1,80€              2,00€
Latte / Latte light                      1,60€              1,80€
Americano                                1,00€              1,30€
Americano διπλός                    1,50€              1,80€

*Φίλτρου                                                          1,50€
*Φίλτρου Αιθέρια ’Ελαια (φουντούκι, καραμέλα) 1,80€
*Φίλτρου Caribe                                              1,80€
Βανίλια, κανέλα, γαρύφαλο και ξύσμα πορτοκαλιού

*Φίλτρου με χαρούπι (χωρίς καφεΙνη)            1,50€
* Η εκχύλιση του καφέ φίλτρου γίνεται με τη μέθοδο Aero 
Press®,  για πιο πλούσιο σώμα, χωρίς υπολείμματα.

Nες καφέ / Φραπέ                                             1,50€
Ελληνικός                                                         1,50€
Ελληνικός  Διπλός                                           1,80€

Latte Biscotto                                                   2,20€
Ζεστός απολαυστικός latte με μπισκότα στη βάση. 
Επιλέξτε ανάμεσα σε μπισκότο Oreo ή Miranda!

Milky Way                                                        2,20 €
Ρόφημα διπλού cappuccino συνδυασμένο με σιρόπι 
σοκολάτας & καραμέλας! 

Spiced Latte                                                     2,40 €
Κλασικός latte με αρώματα βανίλιας, μελιού, κανέλας 
και μοσχοκάρυδου!

Mocha Biscotto                                               2,60 €
Espresso, σιρόπι σοκολάτας, αφρόγαλα και σαντιγύ 
πάνω σε μπισκότα!

ΕSPRESSO ΜΕ ΠΆΓΩΤΟ
Biscotto Ice                                                      3,50 €
Mocha Ice                                                        3,50 €
Choco Orange Ice                                            3,50 €

H χρήση γάλακτος καρύδας 
ή αμυγδάλου χρεώνεται με 0,60 €

ΠΆΡΆΔΟΣΙΆΚΆ ΚΆΙ ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΆ
Κανελάδα                                                       2,00 €
Λεμονάδα Σπιτική                                           2,00 €
Λεμονάδα Σπιτική με Ρόδι                              2,30 €
Λεμονάδα Μαστίχα Χίου με στέβια                  3,00€

Φυσικός χυμός πορτοκάλι                              2,00 €
Φυσικός χυμός πορτοκάλι - ρόδι                     2,50 €
Φυσικός χυμός ανάμεικτος                             2,50 €
Χυμός Berry                                                     3,50 €

SMOOTHIES - ΜΙLKSHAKES
Energy Diet Smoothie                                      3,50 €
Απαχο γάλα, μέλι, φράουλες και μπανάνα για 
ενέργεια χωρίς τύψεις.

Apple Cinnamon Smoothie                              3,50 €
Κανέλα, μέλι, γάλα, μπανάνα και μήλο.

Peanut butter Smoothie                                  3,80 €
Φυστικοβούτυρο, μπανάνα, γάλα & παγωτό βανίλια.

Matcha Smoothie                                            3,80 €
Milkshakes                                                       3,50 €

ΣΟΚΟΛΆΤΕΣ
Σοκολάτα Κλασική                                          2,00 €
Σοκολάτα Πικρή / Λευκή                                 2,20 €
Σοκολάτα Light με στέβια                               2,20 €
Σοκολάτα Αλμυρή καραμέλα                          2,50 €
Σοκολάτα με Γεύσεις                                       2,50 €
Φουντούκι / Φράουλα /Πορτοκάλι

Σοκολάτα Choco Banana                                   2,50€
Σοκολάτα Bueno Λευκή                                  2,50 €
Σοκολάτα Choco Caramel                               3,20 €
Χορταστικό ρόφημα σοκολάτας, μπισκότου και 
καραμέλας.

Σοκολάτα με Φυστικοβούτυρο                       3,50 €

ΣΆΛΆΤΕΣ
ΚΑΙΣΑΡΑ                                                          4,80 €
Δροσερό μαρούλι, καλαμπόκι, κρουτόν, bacon, φιλέτο 
κοτόπουλου, Grana Pandano και σως Καίσαρα.

ΤΟΝΟΥ                                                             5,20 €
Δροσερό μαρούλι, αγγούρι, ντοματίνια, καλαμπόκι, 
τόνο και ελαφριά σως μαγιονέζας με γιαούρτι, 
ελαιόλαδο και λεμόνι. 

ΣΟΛΟΜΟΥ                                                       5,90 €
Δροσερό μαρούλι, αγγούρι, ντοματίνια, κρουτόν, τυρί 
Cottage, καπνιστός σολομός και μοναδική βινεγκρέτ 
εσπεριδοειδών.

SNACKS
ΤΟΣΤ                                                                2,00€
CLUB SANDWICH με Κοτόπουλο                      4,50€
Τετράγωνο ψωμάκι με μουστάρδα, φιλέτο 
κοτόπουλου, γαλοπούλα, μαρουλάκι, ντομάτα και 
τυρί Cheddar.

ΡΟΛΑΚΙΑ ΤΥΛΙΧΤΑ                                          2,90€
Τορτίγια με τυρί κρέμα, γαλοπούλα, gouda και μαρούλι.

ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ                           3,30 €
Φρεσκοψημένο ψωμάκι με φιλέτο κοτόπουλου, 
δροσερό μαρούλι, αγγούρι και γιαούρτι με άνηθο, 
πιπέρι και ελαιόλαδο.

ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ                                    3,50 €
Φρεσκοψημένο ψωμάκι με ντομάτα, αγγούρι, 
δροσερό μαρούλι, φέτα με ρίγανη, ροδέλες ελιάς και 
σως λιαστής ντομάτας και βασιλικού.

ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΤΟΝΟΥ                                          3,70 €
Φρεσκοψημένο ψωμάκι με τόνο, δροσερό μαρούλι, 
λεμόνι, αγγούρι και γιαούρτι με άνηθο, πιπέρι και 
ελαιόλαδο.

ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΣΟΛΟΜΟΥ                                             3,90 €
Φρεσκοψημένο ψωμάκι με καπνιστό σολομό, 
δροσερό μαρούλι, αγγούρι, τυρί κρέμα, στάλες λεμόνι 
και πιπέρι.

*Επιλέξτε λευκό ή μαύρο ψωμάκι

ΆΝΆΨΥΚΤΙΚΆ - ΜΠΥΡΕΣ
Νερό (0,5lt)                                                       0,40€
Σόδα                                                                 1,00€
Coca Cola                                                           1,20€
Μύθος (330ml)                                                  1,50€


