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Λίγα λόγια για το Healthy…

Νέο προϊόν Vegan προϊόν Προτεινόμενο προϊόν

Τρία χρόνια δημιουργίας με εμμονή στην ποιότητα, την υγιεινή διατροφή και την γευστική 
απόλαυση!

Και συνεχίζουμε...

2017 – 2020

>  Επιμένουμε στο ΦΡΕΣΚΟ.
Παραλαμβάνουμε καθημερινά φρέσκα φρούτα, λαχανικά και κρέας από επιλεγμένους, 
πιστοποιημένους παραγωγούς και προμηθευτές και περιορίζουμε στο απολύτως αναγκαίο την 
κατεργασία αυτών.

>  Ανανεώνουμε και διαφοροποιούμε το μενού μας συνεχώς σύμφωνα με την εποχικότητα και 
την επάρκεια των φρέσκων προϊόντων

>  Καταργούμε ή περιορίζουμε στο ελάχιστο τη χρήση επιβλαβών συστατικών όπως η ζάχαρη, 
το αλάτι και τα κορεσμένα και trans λιπαρά, παρασκευάζοντας μόνοι μας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
dressings, healthy meals και γλυκά.

Συνεχίζουμε την επιτυχημένη συνεργασία μας στην κατάρτιση του μενού και όχι μόνο, με την 
κορυφαία Διαιτολόγο-Διατροφολόγο Κα Δέσποινα Μαρσέλου, εξειδικευμένη στην κλινική 
διατροφή και στα αυτοάνοσα νοσήματα (BSc, MSc, PgD), μοναδική Διαιτολόγο-Διατροφολόγο, 
κάτοχο ΜSc Κλινικής Διατροφής και Ανοσολογίας στην Ελλάδα και τέως προϊσταμένης του 
τμήματος Ανοσολογίας και Διαβήτη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Newcastle.

Ενισχύουμε τα μέτρα προστασίας ενάντια στην μετάδοση και την εξάπλωση του ιού COVID- 19, 
εφαρμόζοντας ΑΝΕΠΑΦΗ παράδοση της παραγγελίας σας με απόλυτη ασφάλεια συναλλαγών 
μέσω της ONLINE πλατφόρμας παραγγελιών & mobile app HEALTHY HARMONY. 

> Παρακολουθούμε και ενημερωνόμαστε συστηματικά για τις νέες διεθνείς τάσεις στην 
Fitness και υγιεινή διατροφή και τα εξειδικευμένα διαιτολογικά προγράμματα (Vegan, 
Vegetarian, Flexitarian, Keto, Intermittent fasting, Paleo κ.α.)

Αλλεργίες – Δυσανεξίες
Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό μας για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες σε τροφές που 
μπορεί να έχετε, προκειμένου να σας κατατοπίσουμε πλήρως όσον αφορά την παραγγελία σας. 
Το μενού μας περιέχει (ή είναι πιθανό να περιέχει) ορισμένα αλλεργιογόνα συστατικά.
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 Online Order App
#Healthy Harmony



EASY BREAKFAST

Espresso  (μονό/διπλό)
Cappuccino (μονό/διπλό) 

Latte/ Ice Latte                                                         
Americano 

Cappuccino Freddo                                                        

Βιολογικής καλλιέργειας και Fairtrade χαρμάνια Arabica της 

Puro Coffee. Προελ. Ονδούρα, Περού, Γουατεμάλα, Ουγκάντα.

Επιλογές γάλακτος : Αγελαδινό 3,5 & 0%, BIO αμυγδάλου (+0,50€), ΒΙΟ σόγιας(+0,50€).

Επιλογές γλυκαντικού : Ζάχαρη λευκή, καστανή, ασπαρτάμη, στέβια, καρύδας( +0,20€), μαλτιτόλη (+0,20€)

Αφεψήματα  Healthy Harmony 

Οργανικό τσάι PURO 
Οργανικό τσάι Kombucha
Οργανικό τσάι Matcha  
Οργανικό τσάι Matcha Latte

2,00€

2,00€
3,50€
3,50€
4,00€

GREEN DETOX |   Μήλο, σέλερυ, αγγούρι, τζίντζερ, λεμόνι, δυόσμος
GLOW | Ανανάς, μάνγκο, πορτοκάλι
VIRUS KILLER | , , , , , Αχλάδι λεμόνι τζίντζερ εχινάκεια μέλι θυμάρι
CITRUS MAGIC | , , , Πορτοκάλι λεμόνι γκρέιπφρουτ τζίντζερ

FRESH JUICES Cold pressed 330ml 

ΚΑΛΗΜΕΡΑ    Κακάο , γάλα αμυγδάλου ή γιαούρτι, μπανάνα, γλυκαντικό επιλογήςCOCOA | ΒΙΟ
PROTEIN BOOST | Πρωτείνη Whey, μπανάνα, γιαούρτι 2%, φυστικοβούτυρο, μέλι
CARRIBEAN CRUSH  | Μπανάνα, καρύδα, ανανάς, μάνγκο, λάιμ, φυτ.γάλα

BREAKFAST | Μπανάνα, φράουλες*, Berries*, γιαούρτι 2%, βρώμη, chia, μέλι
CINNABON | Μπανάνα, βρώμη, γάλα αμυγδάλου, μέλι, βανίλια

ACAI HEAVEN | Acai berries*, φράουλα*, μπανάνα, μήλο, λάιμ

Γιαούρτι με φρούτα εποχής  350 γρ��������. (μέλι +0,50 , γκρανόλα +0,50 € €)

Greek Yoghurt 2% & friends

Φρέσκα φρούτα εποχής 3� 50 γρ / 500γρ
Healthy Fruit meal | Φρέσκα φρούτα εποχής, granola, ξηροί καρποί, μέλι ή αγαύη 500gr�

ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΕΣ

1,50€/1,80€
2,00€/2,20€

2,00€ 
2,50€
2,00€
1,80€

2,00€

HEALTHY ΡΟΦΗΜΑΤΑ

Φίλτρου 

3,00€
3,50€

3,00€/5,00€

3,50€

3,50€

3,50€

4,50€

3,50€

3,50€

4,50€

4,50€
4,50€

4,80€

5,50€ 

ΒΙΟ

NRG |   Πορτοκάλι, λεμόνι, τζίντζερ, μέλι, γύρη 
FOREVER YOUNG | Καρότο, πορτοκάλι, λεμόνι, κουρκουμάς, σκ.lucuma  ΒΙΟ
HANGOVER | Παντζάρι, καρότο, πορτοκάλι, τζίντζερ, σπ.κάνναβης  ΒΙΟ
GINGERaid | GingerAid : 2 X τζίντζερ, μήλο Σμιθ, ανανάς, aloe vera

4,50€

4,00€

4,00€

4,00€

SMOOTHIES & PROTEIN SHAKES 330ml 

TROPICAL | Μπανάνα, καρύδα, ανανάς, μάνγκο, granola, cranberries
SWEET GREEN | Μπανάνα, μήλο, μάνγκο, σπανάκι, μέλι, γκρανόλα 

4,20€
4,50€

SMOOTHIE BOWLS

Γιαούρτι με φρούτα & δημητριακά (sugar free Bran sticks ή Granola) 350 γρ��������. (μέλι +0,50 €)

Antivirus | TeaTox | SLIMfit

ΡΟΔΙ | Ρόδι 100% φυσικός βιολογικός χυμός*  Ρόιδων Γη (250ml)  ΒΙΟ 3,50€

Espresso Freddo 

FAIRTRADE ESPRESSO BAR

Εξωτικά Φρούτα | Ανανάς, μάνγκο, ακτινίδιο, μπανάνα 4,50€ 

GO! |   Πορτοκάλι, καρότο, πιπεριά Φλωρίνης, Kombucha, τζίντζερ 4,00€

PROTEIN CHOCONUT | Whey protein, μπανάνα,βρώμη κακάο,φουντούκι,granola 4,80€

Μπανάνα, μήλο, σταφίδες,αμύγδαλο, μέλι και κανέλα Κεϋλάνης

Μπανάνα, κακάο, αμύγδαλο, μέλι, choco chips

Κρέμα Βρώμης (Porridge) με γάλα ή ρόφημα αμυγδάλου 

3,80€

3,80€ 



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

Raw μπάρες πρωτείνης (22%) ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ, χωρίς λιπαρά, με γλυκομανάνη,             
2,50€καρπούς, φρούτα και κομμάτια σοκολάτας 

 χωρίς βούτυρο και μαργαρίνες
Raw, 0% ζάχαρη, χωρίς ζωικά λιπαρά,

Banoffee   |   Choco Praline   |   Φράουλα σοκολάτα

Ομελέτα με 3 αυγά         

Ομελέτα με 3 αυγά, τυρί χαμ.λιπ., γαλοπούλα

ΟΜΕΛΕΤΕΣ & ΑΥΓΑ SCRAMBLED με βιολογικά αυγά (ΒΙΟ)

4,20€

4,80€

English |     ντοματίνια, γαλοπούλα, σχοινόπρασσο πάνω σε ψωμί ολικής

Greek    |     σάλτσα ντομάτας, πιπεριά και τριμμένη φέτα ΠΟΠ σε ψωμί ολικής. 

4,20€

4,50€

BRUNCH

ΓΛΥΚΑ & ΑΛΜΥΡΑ ΤΟΣΤ  σε ψωμί ολικής άλεσης

Classic με γαλοπούλα και τυρί χαμ. λιπαρών  
Avotoast | Avocado, γαλοπούλα, αυγό βραστό, τυρί χαμ. λιπαρών

2,50€
4,00€

SLIM Pavlova, Ελαφριά μους βανίλια, φράουλες σε coulis, μαρένγκα (153Kcal) 

Μωσαικό με σοκολάτα και ταχίνι, Σοκολάτα με stevia, ταχίνι, δημητριακά, ξηροί καρποί

ΥΓΙΕΙΝΕΣ ΓΛΥΚΕΣ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ

Μέλι & Γιαούρτι (0% ζάχαρη)   μους γιαούρτι, μέλι Κυθήρων, γκρανόλα με ξερά φρούτα,
                                                       σπόροι chia 

SLIM Lemon Brule μπισκότο, μους βανίλια, κρέμα λεμόνι, καμμένη μαρένγκα (180 Kcal)

Light cheesecake με 2% λιπαρά σε ποτήρι με low sugar μαρμελάδα φράουλα 
                                  ή φρέσκα φρούτα εποχής (215Kcal) 

Light τάρτες φρούτων, φράουλα | μήλο | λεμόνι 2,70€ 

2,80€

3,50€

3,50€ 

3,50€ 

PASTRY

6,50€

ΑΥΓΑ SCRAMBLED 

Avocado & Salmon |   αβοκάντο, καπν.σολωμό, ντοματίνια σε ψωμί ολικής 6,50€

GLUTEN FREE Cakes 300γρ, 
Σοκολάτα με κομμάτια σοκολάτας, Λεμόνι με κρέμα (Τυποποιημένα) 

4,80€

Healthy αμυγδαλοβούτυρο, low sugar μαρμελάδα ρόδι, μπανάνα και superfoods  4,40€

3,00€

ΒΙΟ

Ρωτήστε μας 
για το

 γλυκό ημέρας!

Healthy Breakfast τοστ με ταχίνι, μέλι, μπανάνα, σπόρους chia και κανέλα 3,50€

Τάρτα Nocciolata (0% ζάχαρη)   μπανάνα, πραλίνα με τραγανά κομμάτια φουντουκιού,
                                                          λευκή σοκολάτα

3,50€ 

Τάρτα σοκολάτα & αλμυρή καραμέλα  γκανάς βέλγικης σοκολάτας (0%ζάχαρη)
                                                                    και αλμυρή καραμέλα

3,50€ 

  
ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ +1,5  €

  
EXTRAS

Protein Max με 4 αυγά, «Whey protein», κοτόπουλο, τυρί cottage, ντομάτα,
 πιπεριά, φρ.κρεμμυδάκι.   [Protein 48g / Carbs 8.8gr/ Fat 11.4gr / Cal 332]

....με ελάχιστη ή καθόλου ζάχαρη και λιγότερα λιπαρά και θερμίδες

Runner’s omelette | 4 ασπράδια, σπανάκι, γαλοπούλα, τυρί χαμ.λιπαρών 5,80€

Τάρτα Amandine (0%ζάχαρη)  με κρέμα αμυγδάλου και γκανάς bitter σοκολάτας 3,50€ 

Vegan cakes, Παντζάρι και κόκκινα φρούτα | Spicy carrot cake με λιναρόσπορο | Brownie 
 Lemon cake με κουρκουμά και παπαρουνόσπορο |  Caramel apple cake με λιναρόσπορο

2,50€

συνοδεύεται από πολύσπορο ψωμί

Light τάρτα Μάνγκο Βανίλια 3,50€ 



TURKEY BURGER [Πρωτ. 50,84 – Υδατ. 47,14  – Λιπαρά 10,23 – Cal 495]   

κρεμμυδιού,μαρούλι, κρέμα αβοκάντο και ΒΒQ σως. Συνοδεύεται από σαλάτα εποχής.

Xειροποίητο μπιφτέκι γαλοπούλας από φρ. κιμά, τυρί χαμ.λιπαρών, ντομάτα, πίκλα

GREEN BURGER  [Πρωτ. 22,16 – Υδατ.  50,86 – Λιπαρά 6,62 – Cal 351]   

μαρούλι και BBQ sauce. Συνοδεύεται από ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με light dressing.

Με μπιφτέκι από λαχανικά και κινόα, ντομάτα, κρεμμύδι, πίκλα κρεμμυδιού, κρέμα αβοκάντο,

CAESARS BURGER [Πρωτ. 46,59 – Υδατ.  41,88 – Λιπαρά 12,77 – Cal 477] 
Με φρ. φιλετάκια κοτόπουλου ψητά, παρμεζάνα, μαρούλι, ντομάτα, ΒΒQ sauce και

την δική μας light Caesars dressing. Συνοδεύεται από  σαλάτα με light dressing.

BURGERS & TACOS

VEGAN CHICKEN BURGER  [Πρωτείνη 48,6 - Υδατ/κες 49,6 - Λιπαρά 16,6 - Cal 479]    

πρωτείνη! Με ντομάτα, κρεμμύδι, μαρούλι, κρέμα αβοκάντο και vegan BBQ sauce.

Πεντανόστιμο φυτικό μπιφτέκι πανέ με υπέροχη γεύση κοτόπουλου και  18% 

Συνοδεύεται από ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με light dressing.

8,50€ 

SNACK TIME
Τυρόπιτα (φέτα, ανθότυρο, κατίκι, κασέρι)

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ, ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΙΤΕΣ ΤΑΨΙΟΥ

2,50€ 

Πίτα μεσογειακή με ντομάτα, πιπεριά, πρ.ελιές και θυμάρι 
Πίτα μεσογειακή με ντομάτα, πιπεριά, πρ.ελιές, θυμάρι και φέτα

Χωριάτικη κοτόπιτα με ντομάτα, κόκκινη πιπεριά και θυμάρι 2,50€ 

Μανιταρόπιτα με κρέμα τυριών 

Σφακιανή μαραθόπιτα με σέσκουλο, σπανάκι και μάραθο 

Σφακιανή πίτα με γλυκιά μυζήθρα (σερβίρεται και με μέλι, κανέλα και σουσάμι +0,70€)

HEALTHY WRAPS 

Caesar's | Φιλέτο κοτόπουλο ψητό, παρμεζάνα, καλαμπόκι, πράσινη σαλάτα, σως caesars

Vegan  | Κινόα, αβοκάντο, ντοµάτα, μαριναρισµένο κρεμμύδι, κόκκινη πιπεριά
Salmon | Καπνιστός σολωμός, τυρί cottage, αγγούρι, ranch dressing, μαρούλι
Falafel | Λιβανέζικα φαλάφελ, λάχανο, ντομάτα, αγγούρι, κρεμμυδάκι, σάλτσα λεμόνι & ταχίνι

Vegan ΒΒQ | Λεπτοκομμένες φέτες από μαριναρισμένο φυτ.κρέας, ντομάτα, αγγούρι,
                        τραγανές νιφάδες κρεμμυδιού, vegan BBQ σως                

Chicken teriyaki |Κοτόπουλο,sauce teriyaki, ανανάς, τυρί χαμ.λιπ., κρεμμύδι,μαρούλι

                                Vegan nuggets | Vegan nuggets, αγγούρι, ντομάτα, μαρούλι και vegan Ceasar's dressing 

                               

2,50€
3,00€ 
2,50€ 
3,50€ 

3,50€ 

4,80€

3,80€

4,20€

4,50€

4,80€

4,80€

4,50€ 

6,50€ 

6,50€ 

6,50€ 

BEYOND BURGER   [Πρωτ. 46,59 – Υδατ.  41,88 – Λιπαρά 12,77 – Cal 477] 10,90€ 

To πρώτο plant based burger με γεύση και υφή αληθινού κρέατος! Υγιεινό, 
φυτικό, πεντανόστιμο, με 22γρ καθαρής πρωτείνης και 0% χοληστερόλη! 
Πεντανόστιμο plant based μπιφτέκι 113γρ, vegan τυρί, ντομάτα, καρ. κρεμμύδι, 
vegan ΒΒQ sauce & μαρούλι και πράσινη σαλάτα με vegan Caesar's dressing. 
Συνοδεύεται από ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με light dressing.

Smoky | Καπνιστή γαλοπούλα, γραβιέρα, καπν.πάπρικα, ελαιόλαδο, μαρούλι 3,50€ 
Αvocado tuna |  Αβοκάντο, τόνος, αγγούρι, ελιές, μαρούλι, σως μουστάρδα-μέλι 
Ιταλικό | Μοτσαρέλα, ντοµάτα, ρόκα και χειροποίητο πέστο βασιλικού

4,80€
3,80€ 

Roast beef | Φιλ. μοσχάρι, ΒΒQ σως, Dijon, τυρί χαμ.λιπαρών, ντομάτα, μαρούλι 
                      

4,80€ 

HEALTHY SANDWICHES  σε φέτες από καρβέλι ολικής

...the healthy way!

CHILI CON CARNE TACOS  [Πρωτ. 50,84 – Υδατ. 47,14  – Λιπαρά 10,23 – Cal 495]   
Τρία μαλακά τάκος γεμισμένα με chilli con carne (100% plant based κιμάς, χωρίς γλουτένη, 
χωρίς σόγια), ντομάτα, φασόλια kidney, πιπεριά, καλαμπόκι, μαρούλι, plant based τυρί.

7,50€ 

CHICKEN TACOS  [Πρωτ. 43,69 – Υδατ. 58,13  – Λιπαρά 18,92 – Cal 582]   
Τρία μαλακά τάκος, φιλ. κοτόπουλο, κρέμα αβοκάντο, BBQ σως,κινόα, τυρί, μαρούλι

6,50€ 

Απολαύστε
Gluten Free

ψωμάκι
+1,5    €

Απολαύστε
Gluten Free
φρατζολάκι

+1,5    €



3,90€Healthy salad mix (μαρούλι, πράσινη και κόκκινη λόλα, baby ρόκα, μαρούλι φριζέ)
Σπανάκι  
Ντομάτα
Ντοματίνια
Βίδες
Βίδες ολικής & gluten free
Κινόα

4,40€
4,40€
4,90€
4,40€
4,90€
5,50€

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ, ΚΡΕΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
Καπνιστή γαλοπούλα     0,80€

Κοτόπουλο ψητό     2,20€
Μοσχάρι φιλέτο καπν.       2,50€
Τόνος      1,80€
Στικ καβουριού (surimi)    1,00€
Καπνιστός σολωμός     2,50€
Γαρίδες      2,50€

ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Αβοκάντο      1,50€
Μάνγκο      0,90€
Ανανάς      0,90€

Φασόλια Edamame     1,00€

Μανιτάρια      0,60€
Ντοματίνια      0,60€
Kale     1,20€
ΤΥΡΙΑ      1,00€
Φέτα ΠΟΠ
Cottage cheese
Τυρί χαμηλών λιπαρών
Mozzarella
Παρμεζάνα
Blue Cheese
Τυρί Vegan

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ          0,70€
Αμύγδαλο φιλέ
Καρύδια
Σταφίδες

Κάσιους
Χουρμάδες
Ηλιόσπορος
Λιναρόσπορος
Κολοκουθόσπορος
SUPER FOODS 1,20
Κινόα
Γκότζι
Κράνμπερις
Σπόροι Τσία
Σπιρουλίνα  σκ.
Maca BIO
Σπόροι Κάνναβης ΒΙΟ

Βινεγκρέτ με Βαλσαμικό ξύδι

Βινεγκρέτ Classic (με μουστάρδα και γλυκόξινη γεύση)
Βινεγκρέτ με πορτοκάλι και τζίντζερ
Healthy Caesar’s dressing (50% λιγότερα λιπαρά)
Ranch dressing (με γιαούρτι και αρωμ.βότανα)

Umami dressing (με σησαμέλαιο, miso και soy sauce)
Βινεγκρέτ 0% με μύρτιλο και λεμόνι (0% λιπαρή ουσία, 0% ζάχαρη, 0% θερμίδες!)
Ελαιόλαδο ΒΙΟ «ΜΟΙΡΕΣ» & λεμόνι

1. ΕΠΙΛΕΞΕ ΒΑΣΗ ΣΑΛΑΤΑΣ

3.ΕΠΕΛΕΞΕ PREMIUM ΥΛΙΚΑ

DRESSINGS 

€

Φτιάξε τη δική σου σαλάτα
SALADS

Αγγούρι   
Παξιμαδομπουκιές 
Καλαμπόκι
Ντομάτα  
Κρουτόν  
Φασόλια κόκκινα
Κρεμμύδι   
Ανηθος  
Ρεβύθια

Κρεμμύδι φρέσκο  
Μαιντανός  
Φακές
Πιπεριά πράσινη  
Δυόσμος  
Ελιές ροδέλες
Πιπεριά κόκκινη  
Σουσάμι καβ. 
Αυγό

Κολοκυθάκι  
Λάχανο άσπρο 
Κάπαρη
Παντζάρι φρέσκο  
Φιλέτο πορτοκαλιού
Καρότο
Πράσινο µήλο  

2. ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΔΩΡΕΑΝ ΕΩΣ 3 STANDARD ΥΛΙΚΑ | extra υλικό +0,50

Επιπλέον 0,70€

3. ΠΡΟΣΘΕΣΕ PREMIUM ΥΛΙΚΑ

Vegan nuggets (3τμχ.)    2,20€

             1,50€

Μπέικον                          0,80€

Γλυκοπατά 0,80€

Τόφου              1,50€



PARIS BISTROT  [Πρωτείνη 37,55 - Υδατ/κες 37,76 - Λιπαρά 38,95 - Cal 631] 

SALADS AROUND THE WORLD

SALMON NICOISE  [Πρωτείνη 25.12  – Υδατ/κες 44,86  – Λιπαρά 12.53– Cal 384 ] 

Φέτες μήλου Σμιθ, μπλε τυρί, κοτόπουλο ψητό, καρύδια, κράνμπερις και βινεγκρέτ 
βαλσαμικού με μουστάρδα Dijon  πάνω σε τρυφερή σαλάτα από ανάμεικτα πράσινα 

Καπνιστός σολωμός, αυγό βραστό, πατάτες baby, κόκκινα φασόλια kidney, ντομάτα, ελιές 
Καλαμών και μαϊντανός πάνω σε τρυφερά φύλλα μαρουλιού, αίσμπεργκ και εσκαρόλ. 
Συνοδεύεται από ελαιόλαδο, λεμόνι και απαλή σως μουστάρδας.

SCANDINAVIAN  [Πρωτείνη 7,91  – Υδατ/κες  59,2 – Λιπαρά 1,32– Cal 254  ] 

TEX MEX CHICKEN  [Πρωτείνη 33,08 - Υδατ/κες 38,05 - Λιπαρά 30,89 - Cal 560] 

Υγιεινός συνδυασμός από Κέϊλ, σπανάκι, λάχανο, καρότο, παντζάρι, ρόδι,  γλυκόξινο 
κρεμμύδι, αγγούρι και άνιθο. Γλάσσο από ρόδι και μύρτιλα και βινεγκρέτ με γιαούρτι και 
αρωματικά (ή Vegan βινεγκρέτ βαλσαμικού).

Κύβοι κοτόπουλου, μπέϊκον, ντομάτα, καλαμπόκι, πιπεριές, κρεμμύδι, κόκκινα φασόλια, 
μοτσαρέλα και τραγανά νάτσος πάνω σε πράσινη σαλάτα με κρεμμώδες Ranch dressing 
με sour cream και βότανα.

THAI HIGH PROTEIN CHICKEN SALAD Πρωτείνη 37,56 – Υδατ/κες  34,71 – Λιπαρά 13,74 – Cal 436  [ ]
Φιλέτο κοτόπουλο ψητό, αυγό βραστό, λάχανο, άϊσμπεργκ, καρότο, πιπεριά, αγγούρι, 
τραγανό κρεμμύδι, φυστίκια πίνατς, καβουρδισμένο σουσάμι και πικάντικη ασιατική 
βινεγκρέτ με λάϊμ και τζίντζερ. 

7,50€ 

7,80€ 

6,80€ 

7,50€ 

7,50€ 

NEW YORK DELI  [Πρωτείνη 40.06  – Υδατ/κες 20.44  – Λιπαρά 21.67 – Cal 436 ] 
Αυγό ποσέ, άπαχο μοσχαρίσιο φιλέτο καπνιστό με αρωματικά, ντομάτα, τριμμένη 
μοτσαρέλα και bagel chips πάνω σε δροσερή ανάμεικτη πράσινη σαλάτα από κόκκινη και 
πράσινη λόλα, εσκαρόλ, μαρούλι, αίσμπεργκ, και άγρια ρόκα. Απαλή βινεγκρέτ Dijon.

7,80€ 

SALADS 

TOKYO GARDEN SALAD  [Πρωτείνη 20,13 – Υδατ/κες 34,97 – Λιπαρά 20,95 – Cal 383] 
Τόφου, φασόλια edamame, φύκια wakame, φρέσκο τζίντζερ, αγγούρι, λάχανο, καρότο, 
φρ.κρεμμύδι, mix πράσινης σαλάτας, σουσάμι και βινεγκρέτ με ponzu & soy sauce

7,80€ 

VEGAN BBQ    [Πρωτείνη 33,76 – Υδατ/κες 37,29   – Λιπαρά 10.6 – Cal 339  ] 

YOUNG & HEALTHY

HEALTHY’S    [Πρωτείνη 35,76 – Υδατ/κες 37,44 – Λιπαρά 17,67 – Cal 448] 

Vegan meat strips («φυτικό κρέας» 100% plant based, χωρίς γλουτένη, χωρίς σόγια), 
κόκκινη και πράσινη πιπεριά, καλαμπόκι, ντομάτα, αγγούρι, τραγανές νιφάδες 
κρεμμυδιού πάνω σε ανάμεικτη πράσινη σαλάτα. Vegan BBQ glaze και βινεγκρέτ 
μουστάρδας.

Πράσινη ανάμεικτη σαλάτα με τόνο, φακές, ντομάτα, αγγούρι, Healthy mix (κινόα, 
φαγόπυρο και κριθάρι) και φρέσκα βότανα (άνιθο, κρεμμυδάκι, μαϊντανό).  Light 
dressing με πορτοκάλι και τζίντζερ.

THE KETO SALAD [Πρωτείνη 44.45 – Υδατ/κες  9,67 – Λιπαρά 27,37  – Cal 468  ]    

O [Πρωτείνη 23,80 - Υδατ/κες 58,99 - Λιπαρά 13,44 - Cal 446 ] NE MILLION     

Ψητό κοτόπουλο, μπέικον, αυγό βραστό, τριμμένη μοτσαρέλα, ντομάτα, τραγανές νιφάδες  
κρεμμυδιού, Healthy salad mix (μαρούλι, άϊσμπεργκ, εσκαρόλ, πράσινη και κόκκινη 
λόλα, baby ρόκα) και Ranch dressing με γιαούρτι και βότανα.

Λεπτές φέτες άπαχου μοσχαρίσιου καπνιστού φιλέτου και ένα αυγό ποσέ πάνω σε 
σαλάτα από κινόα, φακές, ντομάτα, πατάτα ατμού και γλυκοπατάτα, καρότο και άνιθο με 
δροσερή βινεγκρέτ από ιαπωνικό ponzu και κουμ κουάτ.

7,50€ 

6,50€ 

7,50€ 

7,80€ 

ROOTS & GRAINS    [Πρωτείνη 12,65 – Υδατ/κες  90.05 – Λιπαρά 4.9 – 433Cal ] 
Παντζάρι, καρότο, γλυκοπατάτα, κρεμμύδι, λάχανο, Healthy Grain Mix(κινόα, φαγόπυρο, 
κριθάρι), πράσινη & κόκκινη λόλα, σπόροι chia. Βινεγκρέτ με βαλσαμικό ξύδι.

6,80€ 

Πολύσπορο
ψωμί ολικής

+0,50    €



SALADS 

RAINBOWL  [ ]   Πρωτείνη 10.15 – Υδατ/κες 56.77  – Λιπαρά 3.1 – Cal 280

HEALTHY BOWLS

Healthy mix (τρίχρωμη κινόα, φαγόπυρο, κριθάρι), σπανάκι, λάχανο, παντζάρι, 
καρότο, ντομάτα, καλαμπόκι, νιφάδες κρεμμυδιού, ρεβύθια, Tandoori Indian 
spice mix και βινεγκρέτ με πορτοκάλι και τζίντζερ.

6,50€ 

H  B  B   [ ]   EALTHY UDDHA OWL Πρωτείνη 8,84 – Υδατ/κες  59 – Λιπαρά 14,84 – Cal 319

Τρίχρωμη κινόα, φακές , αβοκάντο, σπανάκι, καρότο, κόκκινο λάχανο, κουρκουμάς και 
μαύρο σουσάμι. Συνοδεύεται από dressing με λεμόνι,, ταχίνι και κουρκουμά.

6,90€ 

SUPERFOOD DETOX    [ ]   Πρωτείνη 9,24 – Υδατ/κες  65,43 – Λιπαρά 12,90 – Cal 335

Σπανάκι, καρότο, παντζάρι, τρίχρωμη κινόα, σουσάμι και κράνμπερις. Σερβίρεται με 
βινεγκρέτ βαλσαμικού.

H  CAESARS  [ ]   EALTHY Πρωτείνη 31,24 – Υδατ/κες  30,08– Λιπαρά 11,55 – Cal 348

HEALTHY CLASSICS 

QUINOA CHICKEN    [ ]   Πρωτείνη 37,88 – Υδατ/κες  43,13 – Λιπαρά 16,19– Cal 404

Μαριναρισμένο φρέσκο ψητό κοτόπουλο, καλαμπόκι, παρμεζάνα, κρουτόν, Healthy salad 
mix (μαρούλι, άϊσμπεργκ, εσκαρόλ, πράσινη και κόκκινη λόλα, baby ρόκα) και light 
Caesars dressing (έξτρα αβοκάντο +1,00)

Τρίχρωμη κινόα, μαριναρισμένο ψητό κοτόπουλο, φρ.κρεμμύδι, ελιές Καλαμών,  
παρμεζάνα, Healthy salad mix (μαρούλι, άϊσμπεργκ, εσκαρόλ, πράσινη και κόκκινη λόλα, 
baby ρόκα) και light βινεγκρέτ βαλσαμικού.

AVOMANIA +    [    Πρωτείνη 12,38 – Υδατ/κες  29,62 – Λιπαρά 47,68– Cal 569]

QUINOA KALE   [Πρωτείνη 25,63 – Υδατ/κες  32,93 – Λιπαρά 41,58– Cal 594]   

Αβοκάντο, αυγό βραστό, ντομάτα, αγγούρι, καλαμπόκι, τσιπς πράσινου μήλου, σπόροι 
chia, ελαιόλαδο και λεμόνι. Συνοδεύεται από salsa με αβοκάντο και λάιμ. 

Τρίχρωμη κινόα, κέϊλ (λαχανίδα), κοτόπουλο φιλέτο ψητό, καρότο, αγγούρι, λάχανο, 
φιλέτα πορτοκαλιού. Σερβίρεται με λεμόνι, ελαιόλαδο και χούμους με σπανάκι και κέϊλ.

OMEGA+    [ ]   Πρωτείνη 15,98 – Υδατ/κες  50,02 – Λιπαρά 14,05 – Cal 314

Καπνιστός σολωμός, αγγούρι, καλαμπόκι, άνηθος, πίκλα κρεμμύδι, μαρούλι, άϊσμπεργκ, 
σπόροι chia και λιναρόσπορος, light βινεγκρέτ classic με μουστάρδα.

5,90€ 

6,70€ 

7,50€ 

8,50€ 

7,50€ 

6,20€ 

VEGAN CAESAR’S    [ ]   Πρωτείνη 15,20 – Υδατ/κες  41,67 – Λιπαρά 17,71 – Cal 379

Vegan “κοτομπουκιές» ψητές, καλαμπόκι, vegan τυρί, κρουτόν, Healthy salad mix. 
Συνοδεύεται από vegan light Caesars dressing.

7,20€ 

HAPPY FIT   [Πρωτείνη 24,96 – Υδατ/κες  51,26 – Λιπαρά 8,45– Cal 325]   6,90€ 

Ψητό κοτόπουλο , τρίχρωμη κινόα, λαχανικά στον ατμό (πατάτα baby, καρότο, 
κολοκυθάκι), ντοματίνια, μαϊντανός. Συνοδεύεται από low calorie βινεγκρέτ με βαλσαμικό 

Join Healthy Catering!

HEALTHY ΝΤΑΚΟΣ   [ ]Πρωτείνη 25,69 – Υδατ/κες 98,42 – Λιπαρά 20,88 – Cal 607

Βάση από κρητικά παξιμάδια χαρουπιού, κύβοι ντομάτας, ρεβύθια, πίκλα κρεμμυδιού, 
ελιές Καλαμών σε ροδέλες. Στην κορυφή τριμμένη φέτα ΠΟΠ. 

6,80€ 

«ΟΣΠΡΙΑΔΑ» με τόνο και φρέσκα αρωματικά [Πρωτείνη 25,86 – Υδατ/κες  17,82 – Λιπαρά 34,49– Cal 476]

Ρεβύθια, φακές και κόκκινα φασόλια kidney, τόνος, ντομάτα, τραγανές νιφάδες 
κρεμμυδιού και φρέσκα αρωματικά βότανα μαρινάρονται με βινεγκρέτ με λεμόνι, 
ελαιόλαδο και τζίντζερ.

6,90€ 

ΡΕΒΥΘΙΑ, ΦΕΤΑ ΚΑΙ SUPERFOODS     [Πρωτείνη 27.11 – Υδατ/κες 77.92  – Λιπαρά 14.79  – Cal 542 ] 
Ρεβύθια, κινόα, καρότο, πιπεριά, φρέσκα αρωματικά, κράνμπερις, τριμμένη φέτα ΠΟΠ. 
Light dressing με πορτοκάλι και τζίντζερ

5,80€ 



SALADS 

TUNA PASTA  [Πρωτείνη 30,59 – Υδατ/κες  96,25 – Λιπαρά 12,37 – Cal 588]   
Pasta fusilli (βίδες) με τόνο, κόκκινη πιπεριά, καρότο, ντοματίνια, μαιντανός, πράσινο 
κρεμμυδάκι και σάλτσα ranch. 

BELLA NAPOLI  16.7g /  52.6g / 8.2g / Cal 335 [Πρωτείνη Υδατ/κες Λιπαρά ]]   
Pasta fusilli (βίδες) με φρέσκια σάλτσα ντομάτας με βασιλικό, μαϊντανός, κοτόπουλο ψητό 
και μοτσαρέλα fior di latte. 

CREAMY AVOCADO & PESTO [Πρωτείνη 20,08 – Υδατ/κες  96,66 – Λιπαρά 15,85 – Cal 575]     
Pasta fusilli (βίδες) με κρέμα αβοκάντο, λάδι βασιλικού, ντοματίνια, αρακά, καλαμπόκι 
και αβοκάντο. 

CHICKEN PASTA [Πρωτείνη 21.35  – Υδατ/κες 103.34 – Λιπαρά 15.64  – Cal 630 ]  
Pasta fusilli (βίδες), κοτόπουλο ψητό, μανιτάρια, καλαμπόκι, ντομάτα, φλούδες 
παρμεζάνας, light caesars dressing.  

PASTA SALADS

VEGAN BELLA NAPOLI  16.7g /  52.6g / 8.2g / Cal 335 [Πρωτείνη Υδατ/κες Λιπαρά ]]   
Pasta fusilli (βίδες) με πεντανόστιμα κεφτεδάκια από «φυτικό κρέας» 100% plant based 
(Gluten free, soy free) σε φρέσκια σάλτσα ντομάτας με ελαιόλαδο, βασιλικό  και τριμμένο 
φυτικό τυρί.

6,80€ 

6,00€ 

6,50€ 

7,50€ 

6,50€ 

FUSILLI    του Δάσους  [Πρωτείνη 10.44  – Υδατ/κες 85.53 – Λιπαρά 22.34 – Cal 575]   
Μανιτάρια, φρ.κολοκυθάκι, κρέμα μαύρης τρούφας, λάδι τρούφας, μαϊντανός, παρμεζάνα 
(ή vegan «παρμεζάνα»)

7,90€ 

Μοναδική χειροποίητη ζύμη (25Χ15 εκ.) με 65% λιγότερη γλουτένη, 85% λιγότερα λιπαρά,   
33% λιγότερους  υδατάνθρακες,  25% λιγότερες θερμίδες, 0% ζάχαρη, 0% αλάτι, 0% μαγιά.

HEALTHY PIZZA

VEGGIE

  

Αβοκάντο, κολοκυθάκι, ντοματίνια, πιπεριά Φλωρίνης, πέστο, φρ  κρεμμυδάκι.

POLLO
Κοτόπουλο, μανιτάρια, παρμεζάνα, λάδι τρούφας, μαύρο πιπέρι

  SALMONE
Καπν. Σολωμός, μοτσαρέλα fior di latte, φρέσκο κρεμμυδάκι, ελαιόλαδο, ρόκα

MARGHERITA
Ντοματίνια, μοτσαρέλα ή Vegan τυρί, πέστο βασιλικού (vegan), σάλτσα φρέσκιας 
ντομάτας, ελαιόλαδο

MELA
Μήλο, κανέλα, αλμυρή καραμέλα

5,80€ 

6,40€ 

6,50€ 

6,90€ 

5,50€ 

NOCCIOLA
Πραλίνα φουντουκιού με στέβια, μπανάνα, σπόροι chia

6,50€ 

Pasta
ολικής
+0,50    €

ΚΡΙΘΑΡΟΤΟ  [Πρωτ. 21,73 – Υδατ/κες  79,84 – Λιπαρά 18,63 – Cal 515] 6,30€ 
Κριθαράκι, ντοματίνια, ελιές Καλαμών, φρέσκο κρεμμυδάκι, μαντζουράνα, τριμμένη φέτα 
ΠΟΠ και κλασσική βινεγκρέτ με μουστάρδα και μέλι.

BOLOGNESE
plant based κιμάς, σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, ντοματίνια, και vegan τυρί.

6,50€ 



SPECIAL HEALTHY MEALS

TURKEY PLATE | ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ  [Πρωτείνη 65,04 – Υδατ/κες  37,13 – Λιπαρά 3,49 – Cal 435]   
Χειροποίητα μπιφτέκια (2Χ140γρ) γαλοπούλας και κοτόπουλου στη σχάρα, Healthy's BBQ 
sauce, πολύχρωμη ανάμεικτη σαλάτα εποχής με light βινεγκρέτ.

CHICKEN PLATE  [Πρωτείνη 43 – Υδατ/κες  33,2 – Λιπαρά 6,82 – Cal 372]   
Φρέσκο φιλέτο κοτόπουλο μαριναρισμένο και ψητό, Healthy's BBQ sauce, πολύχρωμη 
ανάμεικτη σαλάτα εποχής με light βινεγκρέτ.

VEGGIE PLATE   [Πρωτείνη 26,19 – Υδατ/κες  51,56 – Λιπαρά 8,79 – Cal 385]  
Μπιφτέκια λαχανικών (2 Χ100γρ), Healthy's BBQ sauce, σπολύχρωμη ανάμεικτη σαλάτα 
εποχής με light βινεγκρέτ.

HEALTHY MEALS

FALAFEL   [Πρωτείνη 15,99 - Υδατ/κες 40,06 - Λιπαρά 20,01 - Cal 393]      
Τέσσερα χειροποίητα λιβανέζικα φαλάφελ ψημένα στο φούρνο. Συνοδεύονται από σάλτσα 
με ταχίνι, λεμόνι και κουρκουμά και φρέσκια ανάμεικτη σαλάτα εποχής.

7,50€ 

7,30€ 

6,80€ 

6,80€ 

VEGAN NUGGETS   [Πρωτείνη 16,6 - Υδατ/κες 29,40 - Λιπαρά 24,2 - Cal 420]      
Chicken style «κοτομπουκιές», Healthy's BBQ sauce, ανάμεικτη σαλάτα εποχής με light 
dressing.

7,00€ 

SALMON PLATE   [Πρωτείνη 33,07 – Υδατ/κες  33,2 – Λιπαρά 8,02 – Cal 341]  
Φιλέτο σολωμού (κτψ 125γρ), Healthy's mustard sauce, σαλάτα εποχής με light dressing  ή 
ζυμαρικά  ή λαχανικά ατμού.

8,50€ 

QUORN MEAL 
Κοτομπουκιές* Quorn meat free (150γρ.),υποκατάστατος κρέατος πλούσιο σε πρωτεΐνη και 
φυτικές ίνες ψητό στο φούρνο. Συνοδεύονται από την δική μας vegan σάλτσα μπάρμπεκιου 
και φρέσκια ανάμεικτη σαλάτα εποχής με . light dressing

9,30€ 

Σούπα ημέρας!
Κάθε μέρα ετοιμάζουμε για 
εσάς μοναδικές γεύσεις με 

ολόφρεσκα υλικά!
5,20€ 

Νοέμβριος-Φεβρουάριος

Συνοδεύεται από πολύσπορο ψωμί

BEYOND PLATE   [Πρωτείνη 44,30 - Υδατ/κες 33,20 - Λιπαρά 43,90 - Cal 657]   
Μπιφτέκια Beyond meat (2 τεμ), Healthy's BBQ sauce, σαλάτα εποχής με light 
dressing  ή ζυμαρικά ή λαχανικά ατμού.

14,90€ 

 [Πρωτείνη 14 - Υδατ/κες 31 - Λιπαρά 10 - Cal 260 ]

PESTO CHICKEN CAPRESE  [Πρωτείνη 62gr – Υδατ/κες  28,75 – Λιπαρά 30.03 – Cal 478]   7,70€ 

Φιλέτο κοτόπουλο ψητό (200gr) , ντομάτα, μοτσαρέλα fior di latte, πέστο βασιλικού και 
κρέμα βαλσαμικού.

ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ Plant based  [Πρωτείνη 62gr – Υδατ/κες  28,75 – Λιπαρά 30.03 – Cal 478]   7,90€ 

Κεφτεδάκια (από όσπρια, ελληνικά βότανα και μπαχαρικά, 100% plant based, χωρίς 
γλουτένη, χωρίς σόγια), Healthy mix (κινόα, φαγόπυρο, πράσινη ανάμεικτη σαλάτα 
κριθάρι) και light dressing.

Pasta
ολικής
+0,50    €



Περιέχει άφθονα αντιοξειδωτικά, μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λίπη και ω-3, τα οποία 
μειώνουν τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα.

Εξαιρετική πηγή των βιταμινών του συμπλέγματος Β. Περιέχει 500 φορές περισσότερη βιταμίνη C 
ανά μονάδα βάρους, απ ότι το πορτοκάλι και έχει περισσότερη β-καροτίνη απ’ ότι το καρότο.

Το "υπερλαχανικό". Περιέχει μεγάλες ποσότητες βιταμινών A, B,C και K και επιπλέον ασβέστιο, 
πρωτείνες και φυτικές ίνες.

Γλυκοπατάτα 

Αβοκάντο

Κέϊλ (Kale)

Χυμοί COLD PRESSED (ψυχρής έκθλιψης)
Χυμοί φρούτων και λαχανικών πολλαπλάσιας περιεκτικότητας σε βιταμίνες, μέταλλα και 
ιχνοστοιχεία από τους κοινούς φρέσκους χυμούς, χάρη στην πρωτοπόρα μέθοδο αποχύμωσης των 
καρπών.

Γκότζι μπέρις (Goji berries)

Σπουδαία πηγή βιταμινών (Α,B6,C, D, E)  και μετάλλων με πολλαπλά οφέλη για τον ανθρώπινο 
οργανισμό. 

Κινόα (Quinoa)
Το δημητριακό με τις περισσότερες πρωτεΐνες από οποιοδήποτε άλλο. Εχει χαμηλό γλυκαιμικό 
δείκτη και είναι πλούσιο σε σίδηρο, ψευδάργυρο, σελήνιο και βιταμίνη Ε.

Τσάι του βουνού

Πηγή πολλών θρεπτικών συστατικών, πλούσιο σε αντιοξειδωτικά (κατεχίνες) τα οποία βοηθούν 
στην καλή λειτουργία της καρδιάς. Τονώνει, αναζωογονεί και αποτοξινώνει τον οργανισμό

Πράσινο κυτταρώδες φύκι με την μεγαλύτερη συγκέντρωση χλωροφύλλης σε ολόκληρο το φυτικό 
βασίλειο. Πηγή φυτικής πρωτείνης, Ω3, ιχνοστοιχείων, βιταμινών και υδατανθράκων.

Σπόροι Τσία (Chia seeds)

Τσάι Μάτσα (Matcha tea)

Η «πολυβιταμίνη» του χειμώνα. Περιέχει φυτικές ίνες και τις πολύτιμες βιταμίνες Κ, C και Β 
καροτίνη, καθώς και Ω3 λιπαρά οξέα που βοηθούν στην καλή λειτουργία της καρδιάς.

Εξαιρετική πηγή φυτικών ινών, πρωτείνης και Ω3 λιπαρών με ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

Περιέχει βιταμίνες Β1, Β2, Β12, C, E, μέταλλα και ιχνοστοιχεία Αυξάνει τη libido, ανεβάζει τα 
επίπεδα ενέργειας και μεταξύ άλλων βελτιώνει τη ζωτικότητα και την αντοχή.

Σιταρόχορτο

Λάχανο

Τσάι Κομπούχα (Kombucha tea)

Περιέχουν Ω3 και Ω6 λιπαρά οξέα και συμβάλλουν στην ρύθμιση των επιπέδων της χοληστερόλης 
και στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, προσφέροντας μεγάλα οφέλη στην καρδιά.

Περιέχει πλήθος βιταμινών, όπως Β1, Β2, Β6, Β12, αλλά και βιταμίνη C, οι οποίες τονώνουν και 
αποτοξινώνουν τον οργανισμό, συμβάλλουν στο μετασχηματισμό των λιπών και των πρωτεϊνών και 
βοηθούν την καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος.

Το βασικό του συστατικό, η κουρκουμίνη, αποτελεί σημαντικό αντιφλεγμονώδη παράγοντα ενώ 
περιέχει ακόμη μαγγάνιο και βιταμίνη Β6.

Τονωτικό, αποτοξινωτικό και χαλαρωτικό με πλούσιες αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις 
ιδιότητες.

Σημαντική πηγή χλωροφύλλης και όχι μόνο καθώς περιέχει βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και 
ιχνοστοιχεία, συστατικά απαραίτητα στον ανθρώπινο οργανισμό.

 

Εξαιρετική πηγή φυτικών ινών, αντιοξειδωτικών και βιταμινών, ενδυναμώνουν το ανοσοποιητικό, 
και βοηθούν στην πέψη. Πολύ καλή εναλλακτική πηγή σιδήρου.

Φύτρα φασολιών

Λιναρόσπορος

 Κουρκουμάς

Χλωρέλα (Chlorella)

Μάκα  (Maca)

16 υπερτροφές που αξίζει να εντάξετε στην διατροφή σας



www.healthyharmony.gr

BEVERAGES
FRANKLIN DRINKS 275ml

Ελάχιστη παραγγελία 4€

LEMONADE & ELDERFLOWER, Λεμονάδα Σικελίας και αγγλικός ζαμπούκος με θρυμματισμένο κέδρο. 
Φυσικό αφρώδες ποτό με γεύση Λεμονιού

 

RHUBARB LEMONADE, Λεμονάδα  Ραβέντι . Κλασική και δροσιστική γεύση χαμηλή σε ζάχαρη.

Προτιμάμε πάντα λαχανικά και φρούτα εποχής, φρέσκα και ελληνικά, τα οποία κόβονται σταδιακά μέσα στη μέρα για να διατηρούν τα θρεπτικά συστατικά τους αλλά και την 
μοναδική τους γεύση. Ολα τα dressings παρασκευάζονται με δικές μας συνταγές, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Τα ψωμιά μας είναι προζυμένια, φυσικής ωρίμανσης και 
είναι προψημένα, βαθείας κατάψυξης. Για τα πιάτα μας επιλέγουμε αυστηρά κρέας και πουλερικά ΝΩΠΑ τα οποία προμηθευόμαστε καθημερινά από ελληνική 
υπερσύγχρονη μονάδα επεξεργασίας κρέατος πιστοποιημένη με το διεθνές πρότυπο ISO22000. Το φιλέτο σολωμού είναι κατεψυγμένο. Για τις σαλάτες μας 
χρησιμοποιούμε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο "ΜΟΙΡΕΣ". Για τυχόν αλλεργία ή δυσανεξία σε κάποιο συστατικό, μην διστάσετε να μας ζητήσετε να σας ενημερώσουμε 
σχετικά με την σύσταση των προϊόντων μας. Η διατροφική ανάλυση των πιάτων (meals) είναι ενδεικτική, έχει υπολογισθεί με συνοδευτικό πράσινη ανάμεικτη σαλάτα και δεν 
συμπεριλαμβάνει το dressing που προσφέρεται ξεχωριστά. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Ο 
καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη ή τιμολόγιο). Αγορανoμικός υπεύθυνος: Παπίτσης Νίκος.

Σας περιμένουμε στο Healthy Harmony, το μοναδικό open kitchen salad bar του Πειραιά, για να 

απολαύσετε το χυμό, τον καφέ, το σνακ ή το γεύμα σας αλλά και να γνωρίσετε και να δοκιμάσετε 

ιδιαίτερα και αυστηρά επιλεγμένα προϊόντα μικρών παραγωγών και οικοτεχνειών από ολόκληρη 

την Ελλάδα.  Catering - Events planning: Καλέστε μας να σχεδιάσουμε μαζί το μενού της 

επαγγελματικής ή κοινωνικής σας εκδήλωσης. Αναλαμβάνουμε την μελέτη και εκτέλεση 

διατροφικών προγραμμάτων σε συνεργασία με την διαιτολόγο-διατροφολόγο μας, κα. Δέσποινα 

Μαρσέλου.

Follow�us�on�������������Healthy�Harmony�Piraeus

CLASSIC DRINKS

3,50€ 

Νερό, 0,5lt/1,5lt

Λευκό κρασί,  187ml

Coca Cola Zero, 330ml

Ανθρακούχο νερό, 330ml

Κόκκινο κρασί,  187ml

0,50€/1,00€

3,80€
1,50€

3,80€

Royal Ionian Ginger Ale Lemon, Ένα επαναστατικό μη αλκοολούχο ποτό από φυσικό χυμό λεμονιού & 
τζίντζερ.

Royal Ionian Pink Grapefruit Bergamot, ένα μοναδικό μη αλκοολούχο ανθρακούχο ποτό, χωρίς 
προσθήκη ζάχαρης για απόλαυση χωρίς τύψεις. Συνδυάζει χυμό ροζ grapefruit και άρωμα περγαμόντο.

ROYAL IONIAN DRINKS 275ml 3,50€ 

Holy ginger ζεστό      330ml                      3,80€
Holy ginger on ice     330ml                      3,80€

Shot σε μπουκάλι        50ml                      3,50€ 

HOLY GINGER DRINKS 

Goji -  Μήλο 100% φυσικός, βιολογικός χυμός από ελληνικό goji berry βιολογικής καλλιέργειας και μήλο
Goji - Πορτοκάλι 100% φυσικός, βιολογικός χυμός από ελληνικό goji berry βιολογικής καλλιέργειας και 
πορτοκάλι

GOJI SPIRIT DRINKS 200ml 3,50€ 

SUGAR FREE

1,20€


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

