


Η βιοτεχνία μας, ακολουθώ-
ντας την οικογενειακή πα-
ράδοση τριάντα ετών στην 
Αθήνα και τα δύο τελευταία 
χρόνια και στην Πάρο, επε-
ξεργάζεται τον καφέ με με-
ράκι, εμπειρία & γνώση. Όλοι 
οι καφέδες μας καβουρδίζο-
νται με παραδοσιακό τρόπο, 
συσκευάζονται αεροστεγώς 
χωρίς συντηρητικά, δίνοντας 
έτσι ποιότητα, φρεσκάδα, 
άρωμα & γεύση. Η συνέπεια 
στη συνεργασία μας καθώς 
και οι ανταγωνιστικές τιμές 
μας, χωρίς μεσάζοντες, έχει 
ως αποτέλεσμα το κέρδος των 
πελατών μας.

Our company, following the 
family tradition of thirty 
years in Athens at the coffee 
market, and the last two 
years also in Paros, processes 
the coffee with passion, 
experience and knowledge. 
All our coffees are traditionally 
roasted and air-tightly 
packed without preservatives, 
providing quality, freshness, 
aroma & taste.



Espresso  
Καφές 100% Αράμπικα  
προέλευσης Λατινικής Αμερικής,  
με πλούσιο άρωμα,  
έντονη γεύση, 
μεγάλη πυκνότητα 
& τέλειο αποτέλεσμα στο φλυτζάνι.

 Espresso  
100% arabica from Latin America, 
with rich aroma,  
intense taste, 
heavy body.



Ελληνικός καφές 
 Φτιαγμένος από εκλεκτά χαρμάνια 
Βραζιλιάνικου καφέ αράμπικα  
& ρομπούστα, τα οποία δίνουν 
άρωμα, γεύση & σώμα  
στο φλυτζάνι με τέλειο αποτέλεσμα, 
διατίθεται προσεκτικά συσκευασμέ-
νος σε αεροστεγείς συσκευασίες.  
Ελληνικός ξανθός  
Ελληνικός σκούρος (Σέρτικος) 
 Ελληνικός Αραβικός (μαύρος)

Greek coffee  
Made from excellent Brazilian 
arabica & robusta coffee blends, 
with rich aroma, taste  
& heavy body.



Καφές φίλτρου 
Καφές 60% αράμπικα, 40% ρομπούστα τσέρυ, 
υψηλού προφίλ με δυνατό άρωμα & γεύση,  
για σερβίρισμα πρωινών.

Premium καφές φίλτρου 
Καφές 100% αράμπικα premium.  
Εξαίσιο χαρμάνι, με πλούσιο άρωμα, έντονη 
φρουτώδη γεύση και δυνατή πυκνότητα.

Καφέδες ντεκαφεϊνέ  
�Espresso�•�Φίλτρου�•�Ελληνικός 
Καφές 100% χωρίς καφεΐνη (ειδικού σκοπού).

Αρωματικοί  καφέδες 
Σε εικοσιπέντε ποικιλίες γεύσεων με φυσικά 
αρώματα.

Filter coffee  
60% arabica coffee, 40% robusta cherry. 
Strong aroma & taste  
suitable to be served  
for breakfast.

Premium filter coffee  
100% arabica premium. Superb coffee blend 
with rich aroma & intense taste.

 Decaffeinated 
Espresso�•�Filter�•�Greek 
100% without caffeine.

Aromatic coffee s 
In twenty-five varieties 
with natural aromas.



Ξηροί καρποί  & Υπερτροφές 
Μεγάλη ποικιλία από φρεσκότατους  
ξηρούς καρπούς υψηλής ποιότητας, μεγάλης 
διατροφικής αξίας σε αεροστεγείς συσκευασίες.  
Mix ενέργειας διάφορων τύπων & υπερτροφές 
με ή χωρίς ζάχαρη.

Σοκολάτα  
Χειροποίητα σοκολατάκια άριστης ποιότητας 
σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων

Nuts & Super Foods  
Large variety of high quality fresh nuts  
with great nutritional value,  
carefully packed in airtigth bags.

Chocolate  
High quallity handmade chocolate  
in a large variety of types & flavours.  
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Κάψουλες για μηχανές Nespresso 
Καφές 100% Αράμπικα χωρίς χημικά  
& συντηρητικά, με πλούσια γεύση και 
εξαιρετικό αποτέλεσμα στο φλυτζάνι, 
διατίθεται και ντεκαφεϊνέ 100%.

Nespresso compatible capsules 
100% arabica without chemicals 
& preservatives, with rich aroma 
& intense taste, also available  
in decaffeinated 100%.


