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Καλωσορίζουμε την άνοιξη με τις ηλιόλουστες μέρες που θα μας βοηθήσουν 

ναβρεθούμε και πάλι κοντά στους αγαπημένους μας! 

 

Φέτος έχουμε ετοιμάσει για εσάς υπέροχα σοκολατένια αυγά, πρωτότυπες 

Συνθέσεις δώρων,  διακοσμημένα μπισκότα, λαχταριστές σοκολάτες, 

τσουρέκια, cupcakes και άλλα εκλεκτά γλυκά για να απολαύσετε στο σπίτι, να 

προσφέρετε ή να στείλετε με την αγάπη σας! 

 

Έκπληξη: Έχουμε φτιάξει και ένα βαλιτσάκι για μικρούς καλλιτέχνες! 

 

Ευχόμαστε σε όλους Καλό Πάσχα!!! 

 

The Sweet Spot team 
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ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΑΥΓΑ 
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Διακοσμημένα Πασχαλινά αυγά σε διάφορα σχέδια 29€ 

Κουκουβάγια        Μονόκερος           LOL dolls            Φλαμίνγκο 

Διάστημα           Προβατάκι                TikTok                 Τσολιάς  

  PJ mask                Marshall                 Chase               Ninjago   



DIY EASTER COOKIE KIT  

NEW: DIY cookie kit 
 
Έχουμε φτιάξει και ένα βαλιτσάκι για μικρούς 
καλλιτέχνες, που θα τους απασχολήσουν  
δημιουργικά, περιμένοντας το Πάσχα!  
Περιέχει 9 μπισκότα βουτύρου καλυμμένα  
με λευκή ζαχαρόπαστα, μια παλέτα με  
5 βρώσιμα χρώματα, πινέλα και οδηγίες  

για να ζωγραφίσουν τα δικά τους μοναδικά 
πασχαλινά μπισκότα! 
Fun, fun, fun!!! 
Τιμή: 28€ 
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ΔΙΑΚΟΣΜΗΜΕΝΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ 

Χειροποίητα διακοσμημένα μπισκότα βουτύρου σε πασχαλινά σχέδια και χαρούμενα  
χρώματα.  Τιμή: 2,50 – 4,00€ 
 
Μπισκοτάκια μινιατούρες σε μακρόστενο 
Κουτί με καραμέλεςJelly beans σε διάφορες 
 γεύσεις. Τιμή: 9,00€ 
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΚΑΛΑΘΙΑ 
 
1. Καλάθι επενδεδυμένο, με σοκολατένιο 
αυγό «Καλό Πάσχα», δύο μπισκότα δια- 
κοσμημένα, κουλουράκια  πασχαλινά, 
πραλινάκια, marshmallows μαργαρίτες 
και lollipop σοκολάτας. Τιμή: 35€ 
2. Καφασάκι με σοκολατένια φιγούρα λαγό, 
πασχαλινά κουλουράκια και πραλινάκια. 
Τιμή: 20€ 
3. Κότα σοκαλατένια  με σοκολατένια αυγά. 

Τιμή:24€ 
4. Κουβαδάκι με αυγό «Καλό Πάσχα» και 
αυγά πραλινάκια. Τιμή:15€ 
5. Καφασάκι με αυγό «Καλό Πάσχα», 
μπισκοτάκια βουτύρου σε πασχαλινά 
σχέδια και πραλινάκια. Τιμή: 22€ 
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΚΑΛΑΘΙΑ 
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6. Καλάθι με τσουρέκι, σοκολατένιο λαγό, κουτί με μπισκοτάκια μινιατούρες και candies, αυγό 
διάφανο με πραλινάκια, πασχαλινά κουλουράκια, αμυγδαλοβούτυρο και δύο διακοσμημένα  
μπισκότα. Τιμή: 69€ 
7. Μεγάλο αυγό Pollock σε διάφανο κουτί δώρου με πραλινάκια. 38€ 
8. Δίσκος που μπορεί να κρεμαστεί  με μεγάλο αυγό Pollock, miniature cookies & candies, 4 
lollipop σοκολάτας, τρία μπισκότα διακοσμημένα, τσουρέκι, αυγά και πραλινάκια, πασχαλινά 
κουλουράκια, αμυγδαλοβούτυρο και caramel nuts. Τιμή: 160€ 
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΚΑΛΑΘΙΑ 
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9. Καλάθι συρμάτινο επενδεδυμένο, κρασί 
Whispering angel 375ml, αυγό με χρυσές 
πινελιές, κουλουράκια πασχαλινά και 
αυγουλάκια. Τιμή: 42€ 

11. Καλάθι με 2 κρασιά Κυρ-Γιάννη Παράγκα,  
αυγό «Καλό Πάσχα», τσουρέκι, πασχαλινά 

κουλουράκια, κριτσίνια, μπισκότο διακο- 
σμημένο, σοκολατένιο λαγουδάκι και αυγά. 
Τιμή: 85€ 
 

12. Καλάθι πικ-νικ με κρασί , τσουρέκι, 
σοκολατένιο λαγουδάκι,μπισκοτάκια σε 

Πασχαλινά σχέδια, αυγουλάκια και φυτό  
λεβάντα. Τιμή: 85€ 

10. Δίσκος με Limoncello, 2 διακοσμημένα 
μπισκότα, δύο blueberry-lemon muffins,  
caramel nuts, σοκολάτες Esophy και 
αυγουλάκια πραλινάκια. Τιμή:60€ 
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΚΑΛΑΘΙΑ 

13. Καλάθι με κρασί Κτήμα Alpha 
Chardonnay,κουτί με καραμελωμένα 
κάσιους, αμύγδαλα και φουντούκια, 

δύο chocolate brownies, αυγό bitter 
σοκολάτας με χρυσές πινελιές, 
πασχαλινά κουλουράκια, μπισκοτάκια 
και αυγουλάκια πραλινάκια. 
Τιμή: 75€ 
  

14. Κομψή ζαρντινιέρα  με δύο κρασιά 

Κτήμα Alpha Sauvignon Blanc και 
ερυθρό, αυγό bitter σοκολάτας με 
χρυσές πινελιές, αλμυρά μπισκοτάκια 
με καρύδι και blue cheese, πασχαλινά 
κουλουράκια, μυρωδάτο τσουρέκι, 
φιγούρα σοκολάτας λαγός, κύβος με 
πραλινάκια και λαγουδάκια και 
διάσπαρτα αυγουλάκια.  
Τιμή: 120€ 
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΛΑΜΠΑΔΕΣ 
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Λαμπάδα σφεντόνα 22€, Λαμπάδες αστεράκι και ραβδάκι.Τιμή: 24€ 
Λαμπάδα Happy Easter και λαμπάδα με λαγουδάκι πλέξι. Τιμή: 14€ 



ΓΛΥΚΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 
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Διακοσμημένη τούρτα Λαγουδάκι 
Cupcakes λαγοί και φωλιές με αυγό 
Διακοσμημένη τούρτα με πεταλούδες 
Cheesecake με φρούτα του δάσους 
Παύλοβα με φρούτα και λουλούδια 

Cookie & cream τούρτα με φρούτα 

Chocolate drip cake με αυγουλάκια 

 



 Αδριανείου 46, Νέο Ψυχικό 

210-6990590 & 210-6715929 

WWW.THESWEETSPOT.GR 

INFO@THESWEETSPOT.GR 


