Όλοι οι καφέδες μας είναι φρέσκοι, specialty
grade και καβουρδιζονται στον χώρο μας
All our coffees are fresh, specialty grade
and roasted on site

Ζεστά / Hot
Espresso single/double 2.80/3.50
Americano single/double 3.00/3.50
Macchiato single/double 3.00/3.50
Cortado 3.00
Cappuccino single/double 3.50/3.80
Flat white 3.80
Latte 3.80
Red eye 5.00
Filter coffee 3.80
Irish coffee 6.00
Long black 3.50
Affogato 5.00
Mochaccino 5.00
Ελληνικός μονός/διπλός | Ibrik Coffee single/double 2.80 / 3.50

Κρύα / Cold
Freddo espresso normal/4 shots 3.50/4.20
Freddo cappuccino normal/4 shots 3.50/4.20
Iced latte 3.50
Espresso on ice 3.50
Flat white 3.80
Cold brew 3.80
Cold drip 3.80

Single origin : +0.30€
Microlot : +0.50€

Σοκολάτες / Chocolate
Ζεστές ή Κρύες / Hot or Cold 3.80
Pure temptation
Volcano blast
Vanilla orchid
Tropical glacier
Κακάο / Cacoa

Λοιπά ροφήματα
Οther beverages

Ανθρακούχο / Carbonated water 330ml 3.50
3cent (grapefruit soda) 330ml 4.00
Φυσικός χυμός πορτοκάλι / Fresh orange juice 3.50
Φυσικός χυμός ανάμεικτος / Fresh mixed juice 4.00
Σπιτική λεμονάδα / Home-made lemonade (seasonal) 3.50
Νερό / Water 500ml 0.50

Τσάι / Tea
Ζεστά ή Κρύα / Hot or Cold 3.50
Μαύρα / Black
Matale
Λεμόνι - μπαχαρικά / Lemon - spices
Πορτοκάλι - τζίντζερ / Orange - ginger
Christmas
Φράουλα / Strawberry
Πράσινα / Green
Πράσινος δράκος / Green dragon
Κράνμπερι - μήλο / Cranberry - apple
Hot spicy
Blueberry - passionfruit
Ροδάκινο - τριαντάφυλλο / Peach - rose
Oolong
Rooibos
Λευκό τσάι / White tea

Φαγητό / Γλυκό
Προζυμένιο ψωμί αργής ωρίμανσης/ μανιτάρια σωτέ/ φρέσκο
κρεμμύδι/ αβοκάντο/ κρέμα μυρωδικών/ φρέσκα βότανα
7.5
Καγιανάς/ λουκάνικο λιαστής ντομάτας με γραβιέρα/ φρέσκια
ντομάτα βασιλικού/ φέτα/ τσιπς πατάτας/ φρεσκοτριμμένο πιπέρι
7
Λευκή ομελέτα/ ψητή γαλοπούλα/ ανθότυρο/ φρέσκο κρεμμύδι/
κρέμα αβοκάντο
7
Χοτ ντογκ/ μους τυριού/ μαρμελάδα ντομάτας/ λάχανο πίκλα/
τηγανητό κρεμμύδι
7.5
Φοκάτσια/ μοσχαρίσιο παστράμι/ παραδοσιακό κασέρι/
λαχανοσαλάτα/ χειροποίητη μαγιονέζα τρούφας
7.5
Μπριός/ καπνιστό σολομό/ κρέμα φρέσκων μυρωδικών/ αυγό μελάτο
7.5
Τηγανητά αυγά με πάνκο/ κρέμα μετσοβόνε/ μανιτάρια σωτέ
7.5
Παραδοσιακή ομελέτα/ χωριάτικο λουκάνικο/ ξινοτύρι/ ψητά
ντοματίνια/ ανθός αλατιού με τσίλι
7
Γιαούρτι στραγγιστό/ γκρανόλα/ φρούτα εποχής/ θυμαρίσιο μέλι/
γύρη λουλουδιών/ μαύρη σοκολάτα
6.5
Κρουασάν βουτύρου/ λευκή πραλίνα όρεο/ πραλίνα λεμονιού/ κροκάν
αμυγδάλου
6.5
Καραμελωμένο τσουρέκι/ κρέμα πατισερί/ πραλίνα φουντουκιού/
μπανάνα/ αλμυρή καραμέλα
6.5
Σοκολατένιο μπράουνις/ μαύρη/ γάλακτος/ λευκή
5
Όλα τα προϊόντα μας είναι ελληνικής προέλευσης Π.Ο.Π.
Χρησιμοποιούμε προζυμένιο ψωμί αργής ωρίμανσης
Χρησιμοποιούμε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο myst
Τον κατάλογο επιμελήθηκε ο Χωματάς Νίκος

Food / Dessert
Slow-rising sourdough bread/ sauteed mushrooms/ fresh onion/
avocado/ cream of herbs/ fresh herbs
7.5
Kayanas/ sundried tomato sausage with gruyere/ fresh tomato basil/
feta cheese/ potato chips/ freshly ground pepper
7
White omelette/ roasted turkey/ anthotyro (cream cheese)/
fresh onion/ avocado cream
7
Hot dog/ cheese mousse/ tomato jam/ sauerkraut/ fried onion
7.5
Focaccia/ beef pastrami/ traditional caseri/ coleslaw/
handmade truffle mayonnaise
7.5
Brioche/ smoked salmon/ fresh herb cream/ soft boiled egg
7.5
Fried eggs with panko/ metsovone cream/ sauteed mushrooms
7.5
Traditional omelette/ village sausage/ sour cheese/
roasted cherry tomatoes/ flaked sea salt with chili
7
Strained yogurt/ granola/ seasonal fruit/ thyme honey/
flower pollen/ dark chocolate
6.5
Butter Croissant/ Oreo White Praline/ Lemon Praline/ Almond Crocan
6.5
Caramelized bun/ patisserie cream/ hazelnut praline/ banana/
salted caramel
6.5
Chocolate brownie/ dark/ milk/ white
5
All our products are Greek PDO
We use slow-rising sourdough bread
We use “Myst” extra virgin olive oil
menu by Nikos Chomatas

flowmicroroatery

www.flowmicroroastery.com

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις
All prices include the relevant legal charges
Αγορανομικός υπεύθυνος Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου
General Manager Kostantinos Alexandrou
Ο καταναλωτής δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει
αν δεν έχει λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη / τιμολόγιο)
Customers are not obligated to pay unless invoice or receipt o
 f payment is provided.
Το κατάστημα διαθέτει φύλλο παραπόνων
A complaints book is available to customers
Παστέρ 1, 59 100, Βέροια, Ελλάδα
Flow Coffee Roasters, Paster 1, 59 100, Veroia, Greece
Τ: 23310 25829

