.FRESH

COFFEE

JUICES
1. let's start 4.20€
φυσικός χυμός πορτοκάλι

2. popay 4.60€

μάνγκο, αχλάδι, σπανάκι, τζίντζερ

3. bond 4.50€

πορτοκάλι, grapefruit, μάνγκο, αγαύη

4. villager 4.30€
5. wintery delight 4.80€
μήλο, παντζάρι, καρότο, αχλάδι

Espresso
Espresso freddo
Cappuccino
Cappuccino freddo
Latte
Flat White
Filter
Americano
Frappe
Nescafe
Ελληνικός

ακτινίδιο, μάνγκο, spirulina, αγαύη, πορτοκάλι

.SMOOTHIES
monkey 5.50€
γάλα αμυγδάλου, μπανάνα, τριμμένο αμύγδαλο,
ταχίνι, αγαύη

unberrievable 5.60€

γάλα καρύδας, μπανάνα, σταγόνες bitter
σοκολάτας, γιαούρτι, αγαύη, berries

nutty 5.80€
γάλα σόγιας, μπανάνα, μάνγκο, φυστικοβούτυρο,
σπανάκι, αγαύη

3.20€
4.00€
3.80€
4.20€
3.90€

3.60€
4.30€
4.20€
4.60€
4.50€

3.70€
3.30€
3.80€
3.80€
3.30€

3.60€
3.90€

#welovebond

Bond Restaurant Bar

bond_restaurant_bar

.HOMEMADE

HOMEMADE

LEMONADE

.TEA

HOT

210-9902035

4.90€

-mastiha & stevia
-ginger & stevia

3.90€

"ΕΥΕΞΙΑΣ"
με κανέλα, κομμάτια μήλου & πορτοκαλιού, κάρδαμο, κόλιανδρο,
γαρύφαλλο και ροζ πιπέρι.

REFRESHMENTS

"ΜΕΝΤΑ"
τσάι Κεϋλάνης συνδυασμένο με φυσικό αιθέριο έλαιο μέντας.

coca-cola 250ml 3.90€

"ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ"
με κάλυκες τριανταφυλλιάς, φουντούκια, αμύγδαλα, ροζ πιπέρι, άνθη
ιβίσκου & καλαμποκιού.

regular/ zero/ light
fanta 250ml 3.70€

"ENGLISH BREAKFAST"
κλασικό δυνατό & αρωματικό τσάι, ιδανικό & για πρωινό. Συνδυάζεται
και με γάλα.

red/ blue/ lemon
3cents pink grapefruit 4.90€

"4 ΕΠΟΧΕΣ"
με φλούδες πορτοκαλιού, γαρύφαλλο, αμύγδαλο, πέταλα
τριαντάφυλλου, κάρδαμο και βανίλια.

schweppes tonic 3.70€
schweppes soda 3.70€

"ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΗΠΟΣ"
γεύση από μήλο, σταφύλι, φράουλα, άνθη ιβίσκου, χαμομηλιού και
τριανταφυλλιάς. Χωρίς καφεΐνη.

sprite 250ml 3.90€

"ΣΟΚΟΛΑΤΑ-ΚΑΡΑΜΕΛΑ"
Rooibos με νιφάδες καρύδας, κομμάτια μήλου και σταγόνες σοκολάτας
και καραμέλας.

red bull 5.20€
ανθρακούχο νερό 330ml 3.90 €

"ΛΕΥΚΟΣ ΑΝΘΟΣ"
με κανέλα, φλούδες πορτοκαλιού, λουλούδια πορτοκαλιάς και
τριαντάφυλλου, λεμονόχορτο και αμύγδαλα.

εμφιαλωμένο νερό 1Lt. 2.50€

-"ΧΑΜΟΜΗΛΙ"

COLD Galvanina 4.00€
lemon | peach | lotus

.CHOCOLATE

HOT

HOT | COLD 4.90€

Classic
ρόφημα κλασσικής σοκολάτας

Classic Viennois
ρόφημα κλασσικής σοκολάτας με σαντιγί (+0,20cents)

Bueno
ρόφημα με την αυθεντική γεύση bueno

Black Chocolate-Chili
ρόφημα μαύρης σοκολάτας με ginger, chili και κανέλα

Walnut-Cinammon-Apple
ρόφημα σοκολάτας με κάστανο, μήλο και κανέλα.

Praline-Mastic-Carob
ρόφημα αρωματισμένης πραλίνας με μαστίχα και χαρούπι.

Peanutbutter-Salted Caramel
ρόφημα σοκολάτας με αλατισμένη καραμέλα και φυστικοβούτυρο

