Απολαύστε μια νέα πρόταση για θεϊκό παγωτό, απλό, φρέσκο,
αληθινό φαγητό και δροσιστικά ροφήματα δίπλα στο κύμα. Στη
δωδώνη beachside σας προσφέρουμε φιλική εξυπηρέτηση σε
μια χαλαρή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Με πάθος για τη φρεσκάδα,
την αγνότητα και την υψηλή ποιότητα! Μαζί από νωρίς το πρωί
έως το βράδυ, για μικρούς και μεγάλους!

Enjoy a new idea for divine ice cream, simple, fresh and real food
and refreshing beverages by the beachside. In dodoni beachside
we offer you friendly service in a relaxed, welcoming atmosphere.
With passion for freshness, purity and quality! Together from early
morning until the evening, for Little Ones and Grown Ups too!

ΚΑΦEΔΕΣ KΡΥΟΙ
FREDDOS COFFEES

MILKSHAKES

Απολαυστικά milkshake με φρέσκο γάλα και πλούσιο παγωτό δωδώνη

Espresso Freddo
Cappuccino Freddo
FREDDOCCINO
NESCAFÉ FRAPPÉ

3,50€
4,00€
5,00€
4,00€

NESCAFÉ FRAPPÉ + 1 μπάλα παγωτό

6,00€

ΛΟΥΜΙΔΗΣ Ελληνικός Μονός

2,50€

ΛΟΥΜΙΔΗΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Ελληνικός Διπλός

3,00€

Κρύος Στιγμιαίος Καφές / Iced Instant Coffee

NESCAFÉ FRAPPÉ + 1 one scoop of ice cream
LOUMIDIS Greek Coffee

LOUMIDIS Greek Coffee Double
ΛΟΥΜΙΔΗΣ FRIO / LOUMIDIS FRIO

4,00€

Iced, filtered Greek coffee with or without foamed milk topping
Επιπλέον σαντιγί / σιρόπι

0,50€

Παγωμένος, φιλτραρισμένος ελληνικός καφές με πλούσιο φρέσκο
αφρόγαλα ή χωρίς

Extra whipped cream / syrup
Επιπλέον Baileys / Extra Baileys

Delicious milkshakes made with fresh milk and dodoni ice cream
Σοκολάτα / Choco Quake
Φράουλα / Strawberry Quake
Μπανάνα / Banana Quake
Βανίλια / Vanilla Quake
Kαραμέλα / Caramel Quake

5,50€
5,50€
5,50€
5,50€
5,50€

2,00€

ΚΑΦEΔΕΣ ΖΕΣΤΟΙ
CALDOS COFFEES
Espresso
Espresso Doppio (διπλός)
Cappuccino
Cappuccino Doppio (διπλός)
Caffe Latte
Mocha Latte
Ζεστή Σοκολάτα δωδώνη / dodoni Hot Chocolate
Φίλτρου / Filter coffee
NESCAFÉ
Ζεστός Στιγμιαίος Καφές / Hot Instant Coffee
NESCAFÉ Hot Shots

Ζεστό NESCAFÉ LATTE με πλούσιο αφρόγαλα και γεύση επιλογής:
σοκολάτα, φουντούκι, βανίλια, καραμέλα ή φράουλα

2,50€
3,00€
4,00€
5,00€
4,00€
5,00€
5,00€
3,50€
4,00€
4,50€

Hot NESCAFÉ LATTE with foamed milk and the flavor of your choice:
chocolate, hazelnut, vanilla, caramel or strawberry
Διατίθενται και ντεκαφεϊνέ / Also available decaffeinated

ΓΡΑΝΙΤΕΣ
WATER ICE

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ
MUFFIN CAKES
Muffin βανίλιας με κομματάκια σοκολάτας

2,30€

Muffin σοκολάτα με κομματάκια σοκολάτας

2,30€

Vanilla Chocolate Chips Muffin

Chocolate Chocolate Chips Muffin

SPECIAL ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΚΡΥΑ
SPECIAL COLD DRINKS
Biscottino

5,00€

Chocolate, biscuit, caramel syrup, foamed milk
Caramelo

5,00€

Chocolate, Dulce de Leche ice cream, caramel syrup, foamed milk
Mochaccino Cookies

5,00€

Σοκολάτα, μπισκότο, σιρόπι καραμέλας, αφρόγαλα

Σοκολάτα, παγωτό Dulce de Leche, σιρόπι καραμέλας, αφρόγαλα

Espresso, σοκολάτα, παγωτό Cream & Cookies, αφρόγαλα

Espresso, chocolate, Cream & Cookies ice cream, foamed milk

Αναζωογονητικές γρανίτες με δροσερό παγωτό Σορμπέ δωδώνη

Refreshing water ices made with dodoni Sorbet ice cream
Φράουλα / Strawberry Squeeze
Λεμόνι / Lemon Squeeze
Βατόμουρο / Blackberry Squeeze
Μάνγκο / Mango Squeeze
Πεπόνι / Melon Squeeze

5,50€
5,50€
5,50€
5,50€
5,50€

Γευθείτε τα ελαφριά μας γεύματα! Απολαύστε νόστιμα τυριά και
αλλαντικά, φρέσκα λαχανικά, επιλεγμένα είδη ψωμιού και τις
μοναδικές αλμυρές τάρτες μας με τραγανή ζύμη και εκλεκτές

ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ
FRENCH FRIES

Πατάτες τηγανητές / French fries
Πατάτες τηγανητές με φέτα & ρίγανη

French fries with feta cheese & oregano
Lay's Πατατάκια / Lay's Chips

επιλογές τυριού!

We choose for you unique dodoni ice cream flavors. We combine
them with the most delicious and natural toppings. The result is
beyond imagination. Just for your pleasure!

3,00€
4,00€
2,30€

Πατατάκια 70g / Chips 70g

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
SANDWICHES

δωδώνη Club Sandwich / dodoni Club Sandwich

Ζαμπόν, γαλοπούλα, μπέικον, λιωμένο τυρί, μαρούλι, τομάτα &
μαγιονέζα. Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές.

Ham, turkey, bacon, melted cheese, lettuce, tomato and mayonnaise.
Served with French fries.
Brioche με καπνιστό σολομό
Καπνιστός σολομός με κρέμα τυριού με λεμόνι και άνηθο σε
φρυγανισμένο σπιτικό brioche. Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές.

Ομελέτα με σπαράγγια, φρέσκο κρεμμυδάκι και ψιλοκομμένο μαϊντανό.
Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές.

8,00€

8,50€

8,50€

8,50€

Ciabatta with dry salami, tomato, lettuce and Philadelphia cheese
drizzled with herb olive oil. Served with French fries.
*Τόστ με τυρί / Tost with cheese
*Τόστ με τυρί και γαλοπούλα

3,50€
4,00€

*Τόστ με τυρί και ζαμπόν / Tost with cheese & ham
*Τοστ ολικής με τυρί και γαλοπούλα

4,00€
4,30€

* Όλα τα τοστ σερβίρονται με πατατάκια (chips) / They are all served with potato chips

Μπαγκέτα ολικής αλέσεως με γαλοπούλα

Tυρί Philadelphia light, μαρούλι και ντομάτα. Σερβίρεται με σαλάτα.

ντομάτα και πέστο. Σερβίρεται με σαλάτα.

7,50€

ΕΛΑΦΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ
LIGHT SNACKS
Μπιφτέκι Παραδοσιακό

Φρεσκοψημένα μπιφτέκια σερβιρισμένα με ψητά λαχανικά και
δροσερό dip γιαουρτιού.

Traditional Greek Beef burger

Freshly grilled traditional burger served with grilled vegetables and
a refreshing yogurt dip.

Tυρί Philadelphia light, πέστο, μαρούλι και ντομάτα.
Σερβίρεται με σαλάτα.

11,00€

Μπουκιές Κοτόπουλου Πανέ

Τραγανές μπουκιές κοτόπουλου σερβιρισμένες πάνω σε φύλλα
μαρουλιού με πατάτες τηγανιτές και γευστικό dip παρμεζάνας.

Breaded chicken bites

Crispy chicken bites served on lettuce leaves with french fries and
delicious parmesan dip.

10,50€

8,00€

Τυρί Philadelphia light, λεμόνι και άνηθο. Σερβίρεται με σαλάτα.

Wholemeal baguette with smoked salmon

Light Philadelphia cheese, lettuce, lemon and dill. Served with salad.

Σφολιατίνα με μπέικον και γκούντα

3,50€

Φλογέρα ολικής με τυρί

3,80€

Στριφτοκούλουρο με τυρί

3,50€

Cheese Twist

ΣΑΛΑΤΕΣ
SALADS

Σαλάτα Ελληνική / Greek salad

6,30€

With tomato, cucumber, green pepper, olives, onion, dry rusks,
capper, feta cheese, oregano.
Σαλάτα με μέλι, μουστάρδα, κοτόπουλο & μπέικον

8,50€

Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με κοτόπουλο, μπέικον, τομάτα &
αγγούρι, γαρνιρισμένη με dressing μελιού και μουστάρδας.

Mixed green salad with chicken, bacon, tomato and cucumber,
topped with honey and mustard dressing.
Σαλάτα Caesar με κοτόπουλο
Κοτόπουλο στο γκριλ με πλούσια, κρεμώδη Caesar σως.
Γαρνιρισμένη με παρμεζάνα & κρουτόν.

8,50€

Caesar’s salad with chicken

Grilled chicken with a rich, creamy Caesar’s dressing. Garnished
with Parmesan and croutons.
Φρέσκια σαλάτα με φράουλες

Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα, με φρέσκιες φράουλες & καραμελωμένα
καρύδια, γαρνιρισμένη με κρέμα & ξύδι μπαλσάμικο.

7,50€

Fresh salad with strawberries

HEALTHY SUMMER FRESH
Φρέσκια φρουτοσαλάτα

8,50€

Selected fresh fruits, melon, strawberries, kiwis and grapes.
Γιαούρτι με φρέσκα φρούτα

6,00€

Yogurt with fresh fruits

Yogurt with fresh fruits, honey & caramelized almonds.
Γιαούρτι με μέλι / Yogurt with honey

4,50€

Yogurt with honey & caramelized almonds.
Slave to Yogurt

7,00€

Γιαούρτι με μέλι & καραμελωμένα αμύγδαλα.

8,50€

6,00€

Fresh fruit salad

Γιαούρτι με φρέσκα φρούτα, μέλι & καραμελωμένα αμύγδαλα.

Wholmeal baguette with chicken

Light Philadelphia cheese, pesto, lettuce and tomato. Served with salad.
Μπαγκέτα ολικής αλέσεως με καπνιστό σολομό

3,20€

Cheese Pie

Επιλεγμένα φρέσκα φρούτα, πεπόνι, φράουλες, ακτινίδια & σταφύλια.

Wholemeal baguette with mozzarella

tomato and pesto. Served with salad.
Μπαγκέτα ολικής αλέσεως με κοτόπουλο

Tasty tart with vegetables
Τυρόπιτα

Mixed green salad with fresh strawberries and caramelized
walnuts, garnished with cream and balsamic vinegar.

Wholemeal baguette with turkey

Light Philadelphia cheese, lettuce and tomato. Served with salad.
Μπαγκέτα ολικής αλέσεως με τυρί μοτσαρέλα

Vegetable tart

Salad with honey, mustard, chicken and bacon

Ciabatta with dry salami and Philadelphia cheese

ΜΠΑΓΚΕΤΕΣ
BAGUETTES

4,00€

Crispy dough, bacon, gouda, emmental, regato, parmesan, bechamel.
Served with gardener's salad.
Τάρτα λαχανικών
4,00€

Με ντομάτα, αγγούρι, πράσινη πιπεριά, ελιές, κρεμμύδι,
παξιμαδάκια, κάπαρη, φέτα, ρίγανη.

Ciabatta with mozzarella and prosciutto

Toast wholemeal bread with cheese & turkey

4 cheese & bacon tart

Wholemeal flute with cheese

Φρέσκια μοτσαρέλα, προσούτο, ρόκα & τομάτες. Γαρνιρισμένο με
πλούσια σως πέστο. Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές.

Tost with cheese & turkey

Τάρτα με μπέικον & 4 τυριά

Bacon and gouda pastry

Ciabatta with asparagus omelette fresh onion & finely chopped parsley.
Served with French fries.
Τσιαπάτα με μοτσαρέλα και προσούτο
8,50€

Σαλάμι αέρος με τομάτα, μαρούλι και τυρί Philadelphia Γαρνιρισμένο
με αρωματικό ελαιόλαδο. Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές.

Freshly baked in our kitchen premises

Γευστική τάρτα με λαχανικά

Ciabatta with omelette

Fresh mozzarella, prosciutto, rocket & tomatoes. Garnished with
a rich pesto sauce. Served with French fries.
Τσιαπάτα με σαλάμι αέρος και τυρί Philadelphia

Φρεσκοψημένες στις εγκαταστάσεις μας

Τραγανή ζύμη, μπέικον, τυρί γκούντα, έμενταλ, ρεγκάτο,
παρμεζάνα, μπεσαμέλ. Συνοδεύεται από σαλάτα κηπουρού.

Brioche with smoked salmon

Smoked salmon with cream cheese with lemon and dill in a
homemade toasted brioche. Served with French fries.
Τσιαπάτα με ομελέτα

ΑΛΜΥΡΕΣ ΤΑΡΤΕΣ / ΣΦΟΛΙΑΤΕΣ
SALTED TARTS / PIES

Μία μπάλα παγωτό Γιαούρτι και δύο μπάλες παγωτό Γιαούρτι Nuts
& Berries γαρνιρισμένες με φρούτα εποχής και μέλι.

One scoop of Yogurt ice cream and two scoops of Yogurt Nuts &
Berries ice cream topped with fruits and honey.

Φαντασία στις γεύσεις, τα καλύτερα υλικά, μοναδικές συνταγές...
'Ετσι φτιάχνουμε το παγωτό δωδώνη! Με ελληνικό φρέσκο γάλα,
φρούτα, ολόκληρους ξηρούς καρπούς, αληθινό κακάο, αυθεντικό
καφέ, μαστιχέλαιο, παραδοσιακό σελέπι κα. Απολαύστε το
μοναδικό ελληνικό θεϊκό παγωτό , το παγωτό δωδώνη!

Imagine flavors, ingredients, recipes… Imagination in ice cream,
that’s our secret recipe! Enjoy fresh milk, fresh eggs, nuts, true
cocoa, authentic coffee, mastic, traditional salepi etc. Taste ice
cream as only we know how to create!

ΚΛΑΣΙΚΕΣ
CLASSICS
Βανίλια / Vanilla
Chocolate Choco Chips
Σοκολάτα & Πορτοκάλι / Chocolate & Orange
Σοκολάτα Υγείας Παυλίδη® / Dark Chocolate Pavlidis®
Lacta®
Φράουλα / Strawberry
Φιστίκι / Pistachio
Μπανάνα / Banana
Καραμέλα γάλακτος / Milk Caramel
Μόκα / Mocha

YOUNG SPIRIT
Merenda®
Strawberry kiss
Lemon Pie

ΔΙΕΘΝΕIΣ
INTERNATIONAL
Nocciola Crunch

Παγωτό φουντούκι "piemonte" με τραγανά κριτσίνια

Tiramisu

Παγωτό κρέμα με λευκό και πόρτο κρασί, σιρόπι με γεύση καφέ και παντεσπάνι

Profiterole

ΠΑΡΦΕ
PARFAIT
Παρφέ Κρέμα / Cream Parfait
Παρφέ Σοκολάτα / Chocolate Parfait
Παρφέ Αμύγδαλο Σιρόπι Σοκολάτας

Almond Chocolate Syrup Parfait

Παρφέ Φιστίκι Πραλίνα Φουντουκιού

Pistachio Gianduja Parfait

Παρφέ Φουντούκι Πραλίνα Φουντουκιού

Hazelnut Gianduja Parfait

HARMONY
Σορμπέ Φράουλα / Strawberry Sorbet
Σορμπέ Μάνγκο / Mango Sorbet
Σορμπέ Λεμόνι / Lemon Sorbet
Σορμπέ Βατόμουρο / Blackberry Sorbet
Σορμπέ Πεπόνι / Melon Sorbet
Γιαούρτι / Yogurt
Γιαούρτι Nuts & Berries / Nuts & Berries Yogurt
Γιαούρτι Αγριοκέρασο / Wild Cherry Yogurt
Βανίλια με
/ Vanilla with
με γλυκαντικό από το φυτό στέβια / with sweetener from the plant stevia
Σοκολάτα Λεμόνι με
/ Chocolate Lemon with
με γλυκαντικό από το φυτό στέβια / with sweetener from the plant stevia
Τριαντάφυλλο με
/ Rose with
με γλυκαντικό από το φυτό στέβια / with sweetener from the plant stevia

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΑΣ
USE YOUR IMAGINATION

ΣΙΡΟΠΙΑ
SYRUPS

Επιλέξτε από τις 45 αξεπέραστες γεύσεις δωδώνη.
Συνδυάστε τις με το γαρνίρισμα ή το σιρόπι που επιθυμείτε.

Choose from dodoni 45 ice cream flavors with the garnish or the
syrup of your preference.
1 μπάλα / 1 scoop
2,30€
2 μπάλες / 2 scoops
4,60€
3 μπάλες / 3 scoops
6,90€
extra μπάλα / extra scoop
2,00€

χωρίς χρέωση

no charge

Σοκολάτα / Chocolate
Φράουλα / Strawberry
Βύσσινο / Sour Cherry
Καραμέλα / Caramel
Αγριοκέρασο / Wild Cherry

AΡΩΜΑ ΕΛΛAΔΑΣ
GOURMET GREEK CHOICES
Καϊμάκι Πολίτικο / Kaimaki
Μαστίχα & Ρόδι / Mastic & Pomegranate
Καλοκαιρινά Φρούτα (βερίκοκο, ροδάκινο, κεράσι &
σύκο) / Summer Fruits (apricot, peach, cherry & fig)
Παστέλι / Pasteli
Κρητικό Cheesecake με Aνθότυρο & Mέλι

Cretan Cheesecake with Cream Cheese & Honey

Παγωτό με λαχταριστά σου και σως προφιτερόλ

Black Forest

Παγωτό κρέμα με γλυκό κουταλιού βύσσινο, αγριοκέρασο, κομμάτια
σοκολάτας και σοκολατένιο παντεσπάνι

Crème Brûlée

Παγωτό κρέμα με κομματάκια καραμέλας και σιρόπι καμένης καραμέλας

Vanilla Caramel Brownie

Παγωτό κρέμα με fudge καραμέλας και σοκολατένια brownies

Cream & Cookies OREO®

Κρέμα με κομμάτια μπισκότου OREO®

Cookie Crunch

Παγωτό μπισκότο με τραγανά κομματάκια μπισκότου

Almond Caramel Cream

Παγωτό κρέμα με καραμελωμένα αμύγδαλα, κομματάκια καραμέλας και
σιρόπι καραμέλας fudge

Stracciatella

Παγωτό κρέμα με κομματάκια σοκολάτας υγείας

Ρούμι & Σταφίδες / Rum & Raisins

Παγωτό κρέμα με κρασί Μαρσάλα και σταφίδες εμποτισμένες σε ρούμι

ΓΑΡΝΙΡΙΣΜΑΤΑ
TOPPINGS

0,60€

Σως ζεστής σοκολάτας υγείας / Hot dark chocolate sauce
Σως καραμέλας butterscotch / Butterscotch caramel sauce
Αμύγδαλο καραμελωμένο / Caramelized almonds
Kαρύδι pecan / Pecan
Φιστίκι τύπου Αιγίνης / Pistachios
Σαντιγί / Whipped cream
Μέλι / Honey
Τρούφα σοκολάτας / Chocolate truffle
Τρούφα πολύχρωμη / Colored truffle
Τρίμμα σοκολάτας / Grated chocolate
Τρίμμα λευκής σοκολάτας / Grated white chocolate
Τρίμμα καραμέλας / Grated caramel
Crispy Mix σοκολάτας μαύρης, γάλακτος και λευκής

Chocolate Crispy Mix
Αγριοκέρασο / Wild Amarena Cherries
Φράουλες σε σιρόπι / Strawberries in syrup
Γλυκό κουταλιού βύσσινο / Sour Cherry preserve

Μπορούσες ποτέ να φανταστείς την απόλαυση τόσο υγιεινή; Είναι

Απολαύστε την τέχνη μας στις βάφλες. Φρεσκοψημένες και

το απολαυστικότερο frozen yogurt που έχεις δοκιμάσει γιατί είναι

τραγανές συνδυάζονται με το παγωτό της επιλογής σας και πραλίνα

φτιαγμένο με 100% ελληνικό φρέσκο γάλα και φρέσκο γιαούρτι.

φουντουκιού. Λαχταριστές με πλούσια γεύση, τις δημιουργούμε με

Γι’ αυτό και διατηρεί όλες τις θρεπτικές ιδιότητες του γιαουρτιού.

βάση την απόλαυση και απόγειο τη φαντασία!

Περιέχει φυτικές ίνες που ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού

Enjoy our “waffle art”! Our freshly baked and crispy waffles
are combined with ice cream of your choice and hazelnut praline.
The basis of pleasure and peak of imagination. Taste our delicious
waffles!

μας και βελτιώνουν τη φυσική μας κατάσταση. Είναι πλούσιο σε
ασβέστιο και με χαμηλά λιπαρά. Με μια μοναδικά πλούσια γεύση
και βελούδινη υφή! Με την ποιότητα πάντα της δωδώνη!

Could you ever imagine pleasure to be so healthy? It is the most
enjoyable frozen yogurt you've ever tried because it's made with
100% greek fresh milk and yogurt. So it retains all the nutritional
properties of yogurt. It also contains fibers that strengthen body's
defenses and improve physical condition. It is rich in calcium
& low fat. With a unique rich flavor and velvety texture! With
dodoni's premium quality!

ΓΑΡΝΙΡΙΣΜΑΤΑ
TOPPINGS
Σιρόπι Σοκολάτα / Chocolate Syrup
Σιρόπι Φράουλα / Strawberry Syrup
Σιρόπι Βύσσινο / Sour Cherry Syrup
Σιρόπι Αγριοκέρασο / Wild Cherry Syrup
Σιρόπι Καραμέλα / Caramel Syrup
Σως ζεστής σοκολάτας υγείας / Hot dark chocolate sauce
Σως τύπου Bueno / Bueno type sauce
Σως πραλίνα φουντουκιού / Gianduja sauce
Σως πραλίνα με γκοφρέτα / Praline sauce with wafer
Σως πραλίνα με μπισκότο / Praline sauce with biscuit
Σως πραλίνα με ξηρούς καρπούς / Praline sauce with nuts
Σως καραμέλα γάλακτος / Milk caramel sauce
Σως Lemon Pie / Lemon Pie sauce
Μέλι / Honey
Αμύγδαλα καραμελωμένα / Caramelized almonds
Kαρύδια pecan / Pecans

Φυσική Γεύση /100g

Natural Flavor /100g

2,30€

Φιστίκια τύπου Αιγίνης / Pistachios
Muesli με φρούτα / Muesli with fruits
Δημητριακά σοκολάτας / Chocolate cereals
Γλυκό του κουταλιού βύσσινο / Sour Cherry preserve
Γλυκό του κουταλιού αγριοκέρασο amarena / Wild Cherry preserve
Γλυκό του κουταλιού κυδώνι / Quince preserve
Τρούφα σοκολάτας / Chocolate truffle
Τρούφα πολύχρωμη / Colored truffle
Crispy Mix σοκολάτας / Chocolate Crispy Mix
Σαντιγί / Whipped cream
Πολύχρωμα κουφετάκια με σοκολάτα γάλακτος

COOKIE MADNESS

Colorful candies with milk chocolate
Σοκολατένιες μπαλίτσες με τραγανή γέμιση από βύνη και γάλα

Chocolate balls with crisp filling malt and milk
Μπισκότα τύπου OREO / OREO type biscuits
Γκοφρετάκια / Wafers

7,00€

CHOCO CARAMEL AFFAIR

7,50€

Βάφλα με πραλίνα, δύο μπάλες παγωτό (Cookie Crunch και Cream &
Cookies), κομματάκια μπισκότου, ζεστή σοκολάτα υγείας, κακάο.

Βάφλα με πραλίνα, μία μπάλα παγωτό Almond Caramel Cream και μία
μπάλα σοκολάτα, γαρνιρισμένα με τρίμμα και σιρόπι καραμέλας.

Waffle with praline, two scoops of ice cream (Cookie Crunch and Cream &
Cookies), biscuit pieces, hot dark chocolate sauce, cocoa.

Waffle with praline, οne scoop of Almond Caramel Cream ice cream and one scoop
of Chocolate with choco chips ice cream, topped with grated caramel and syrup.

BANANA KARMA

VANITY FAIR

7,50€

7,50€

Βάφλα με πραλίνα, δύο μπάλες παγωτό (Μπανάνα και Merenda ), κομμάτια
φρέσκιας μπανάνας, σαντιγί και σιρόπι σοκολάτας.

Βάφλα με πραλίνα, δύο μπάλες παγωτό (Σοκολάτα Υγείας Παυλίδη και
Black Forest), γλυκό κουταλιού βύσσινο.

Waffle with praline, two scoops of ice cream (Banana and Merenda ®), fresh
banana pieces, whipped cream and chocolate syrup.

Waffle with praline, two scoops of ice cream (Pavlidis® Dark Chocolate and
Black Forest), sour cherry preserve.

®

®

Παγωμένο πράσινο τσάι χωρίς ζάχαρη

4,00€

Perrier 500ml
Perrier Lemon 500ml
Σόδα / Tonic
Arizona iced tee 473ml

3,50€
3,50€
2,80€
5,50€

Iced Green Tea - Sugar free (Lemon, Passion Fruit) 500ml

Είναι οι σπιτικές συνταγές μας. Παραδοσιακά, αυθεντικά, χειροποίητα
γλυκά που φτιάχνονται στο εργαστήρι μας. Απολαύστε πλούσια
γεύση πραγματικής κρέμας, σοκολάτας, φρούτων, ξηρών καρπών.
«Ταξιδέψτε» με μεθυστικά αρώματα γνήσιας κανέλας, μαστιχέλαιου
και μπαχαριών.

Blueberry, Pomegranate, Lemon, Green diet

We introduce you our traditional, original and handmade sweet
recipes that are made in our workshop. Enjoy the rich flavor of
real cream, chocolate, fruit and nuts. “Travel” in the captivating
fragrances of cinnamon, mastic oil and spices.

ΠΟΤΑ
SPIRITS
Κρασιά / Wines

Μοσχοφίλερο / Moschofilero Wine
φιάλη / bottle
ποτήρι / glass
Γαία Γκανή Αφήλιον Λευκός (βιολογικό)

Ganis Aphelion White (bio)
φιάλη / bottle
Σαγκρία ποτήρι / Sangria glass

Caramelo Λευκό (ατομ. φιάλη, 187ml)

Caramelo White Wine (mini bottle 187ml)

Caramelo Κόκκινο (ατομ. φιάλη, 187ml)

Caramelo Red Wine (mini bottle 187ml)
Ροζέ / Rose Wine
φιάλη / bottle
ποτήρι / glass
Σαμπάνιες / Champagnes

ΚΟΚΤΕΙΛ ΜΕ ΠΑΓΩΤΟ
ICE CREAM COCKTAILS
Frozen Margarita Strawberry
Σορμπέ φράουλα, τεκίλα, Triple Sec

8,50€

Lemon Sorbet, tequila, Triple Sec
Frozen Strawberry Daiquiri

8,50€

Strawberry Sorbet, rum, Sprite, brown sugar
Frozen Mango Daiquiri

8,50€

Mango Sorbet, rum, Sprite, brown sugar
Frozen Cosmopolitan Strawberry

8,50€

Strawberry Sorbet, Lemon Sorbet, vodka, Triple Sec
Frozen Mojito Lemon

8,50€

Σορμπέ φράουλα, ρούμι, Sprite, μαύρη ζάχαρη

Σορμπέ μάνγκο, ρούμι, Sprite, μαύρη ζάχαρη

Σορμπέ φράουλα, σορμπέ λεμόνι, βότκα, Triple Sec

Σορμπέ λεμόνι, ρούμι, μαύρη ζάχαρη, σόδα

Σουφλέ σοκολάτας με γέμιση σοκολάτας υγείας. Συνδυάζεται ιδανικά με
παγωτό Βανίλια και ζεστή σοκολάτα υγείας. Γαρνίρεται με άχνη ζάχαρη.

Chocolate soufflé with chocolate filling. Try it with Vanilla ice cream and hot
dark chocolate sauce. Garnished with caster sugar.

4,50€
με παγωτό / with ice cream 6,50€

20,00€
5,00€
4,50€
4,50€
20,00€
5,00€

Moët & Chandon Brut (φιάλη 750ml)

75,00€

Moët & Chandon Brut (ατομ. φιάλη 200ml)

22,00€

Moët & Chandon Brut (bottle 750ml)

Moët & Chandon Brut (mini bottle 200ml)

Strawberry Sorbet, tequila, Triple Sec
Frozen Margarita Lemon
Σορμπέ λεμόνι, τεκίλα, Triple Sec

ΣΟΥΦΛΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
CHOCOLATE SOUFFLÉ

8,50€

15,00€
4,50€

Canella Prosecco (ατομ. φιάλη 200ml)

8,00€

Mythos
FIX
Kaiser
Corona
Guiness

4,50€
4,50€
5,00€
5,50€
6,00€

Canella Prosecco (mini bottle 200ml)
Μπύρες / Beers 330ml

Έτοιμα Ποτά / Ready to Drink
Gordon’ s Space (275ml)
Red Bull (250ml)

Lemon Sorbet, rum, brown sugar, soda

Οινοπνευματώδη / Spirits

ΧΥΜΟΙ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
FRESH JUICES & BEVERAGES

Shots
Straight drinks
Straight drinks special
Premium Vodka

6,50€
5,00€
5,00€
7,00€
9,00€
10,00€

BROWNIE

Αναψυκτικά

3,00€

Ζεστό, σοκολατένιο γλυκό με καρύδια και σιρόπι σοκολάτας. Συνδυάζεται
ιδανικά με παγωτό Βανίλια.

Φρέσκος χυμός πορτοκάλι

5,50€

Mojito

8,00€

Ανάμεικτος φρέσκος χυμός με φρούτα εποχής

6,00€

Rum, lime juice, mint leaves, brown sugar, soda
Pink Mojito

8,00€

Tequila white, lime juice, mint leaves, brown sugar,
cranberry juice
Caipirinha | Caipiroska

8,00€

Chocolate dessert with nuts and chocolate syrup. Try it with Vanilla ice
cream.

4,50€
με παγωτό / with ice cream 6,50€

Refreshments
Fresh orange juice

Fresh juice with seasonal fruits

Amita Fun! (250ml)
Εμφιαλωμένο νερό / Bottled water 500ml
Εμφιαλωμένο νερό / Bottled water 1l
Παγωμένο τσάι (Λεμόνι, Ροδάκινο)

Iced tea (Lemon, Peach) 500ml

1,50€
1,00€
2,50€
3,00€

Κοκτέιλ / Cocktails
Ρούμι, χυμός λάιμ, φύλλα μέντας, καστανή ζάχαρη, σόδα

Τεκίλα λευκή, χυμός λάιμ, φύλλα μέντας, καστανή ζάχαρη,
χυμός cranberry

Cachaca (Βότκα), χυμός λάιμ, καστανή ζάχαρη

Cachaca (Vodka), lime juice, brown sugar

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ:
• Όλα τα παγωτά είναι ειδικού τύπου.
• Πολλές γεύσεις περιέχουν ξηρούς
καρπούς. Η διαλογή και η επεξεργασία
έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής,
εντούτοις απαιτείται προσοχή κατά την
κατανάλωσή τους.
• Το κατάστημα ενδέχεται να μη
διαθέτει όλα τα παραπάνω είδη.
• Όλες οι φωτογραφίες είναι προτάσεις
παρουσίασης και πιθανόν να διαφέρουν
από κατάστημα σε κατάστημα.
• Όλα τα γλυκά είναι κατεψυγμένα.
• Το κατάστημα διαθέτει κάρτα
παρατηρήσεων. Για παρατηρήσεις
ή υποδείξεις επικοινωνήστε με:
ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΕΕ, Δωδώνης 31,
153 51 Παλλήνη Αττικής,
Τ: 210 60.71.300, E: info@dodoni.com.gr
• Το κατάστημα υποχρεούται να
διαθέτει έντυπα δελτία, σε ειδική θήκη
δίπλα στην έξοδο, για τη διατύπωση
οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
• Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες
οι νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ο νόμος
ορίζει.
• Το κατάστημα υποχρεούται στην έκδοση
αναλυτικών αποδείξεων μηχανής θεωρημένων από την αρμόδια εφορία.
• Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση
να πληρώσει, εάν δε λάβει το νόμιμο
παραστατικό στοιχείο (απόδειξητιμολόγιο).

PLEASE NOTE THAT:

• All ice cream tastes are of special
type.
• Some of the recipes contain nuts.
Their selection and preparation is
done in accordance of safety and
hygiene rules, however caution in
their consumption is necessary.
• The store may not have all the
above tastes and recipes.
• All photos are proposals of
presentation and may vary from
store to store.
• All desserts are frozen.
• The store has card comments.
For comments or suggestions contact
DODONI ICE CREAMS SA,
31 Dodoni str., 153 51 Pallini,
Attica, T: +30 210 60.71.300,
E: info@dodoni.com.gr
• The store shall have printed material for complaining in a compartment
near the exit.
• Prices include all legal charges,
as determined by the law.
• The store is required to issue
machine receipts certified by the Tax
Office.
• Consumer is not obliged to pay if
the notice of payment has not been
received (receipt-invoice).

Αγορανομικός Υπεύθυνος

Market Police Officer

............................................................

............................................................

