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Οι ηλιόλουστες μέρες ήρθαν πάλι, μαζί με τα αρώματα της άνοιξης και η σκέψη 

μας είναι στις ευχάριστες στιγμές που θα μοιραστούμε με τους 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! 

 

Για τους μικρούς καλλιτέχνες  έχουμε φτιάξει ένα βαλιτσάκι DIY για να 

ζωγραφίσουν μόνοι τους Πασχαλινά μπισκότα και ένα καινούριο DIY kit για να 

διακοσμήσουν το δικό τους σοκολατένιο αυγό! 

 

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€ 

  Προβατάκι           Μονόκερος           Αλεπού              Φλαμίνγκο 

Δεινόσαυρος     Κουκουβάγια           Κοτούλα           Πασχαλίτσες  

Basketball            Football                    Lego             Super Heroes   



DIY EASTER COOKIE KIT  

DIY Easter 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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DIY EASTER EGG KIT  

NEW: DIY Easter Egg Kit 
 
NEO! DIY kit για να διακοσμήσετε μόνοι 
σας ένα σοκολατένιο αυγό γάλακτος. 

Περιέχει σακούλα με έτοιμο γλάσο ζαχαρο- 
πλαστικής, γλειφιτζούρι σοκολάτας και  
καραμέλες και μάρσμαλοους για να τα 
κολλήσετε και να φτιάξετε το σχέδιό σας! 
Fun, fun, fun!!! 
Τιμή: 29€ 
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ 

Κασετίνα με σοκολάτες, αυγουλάκια και μπισκοτάκια σε παστέλ ή σοκολατί χρώματα. Τιμή: €17 
 
Δίσκος ξύλινος με λαχταριστά σοκολατένια αυγουλάκια, μπισκοτάκια και μαρέγκες. Τιμή: 42€ 
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ΔΙΑΚΟΣΜΗΜΕΝΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ 

Χειροποίητα διακοσμημένα μπισκότα βουτύρου σε πασχαλινά σχέδια και χαρούμενα  

χρώματα.  Τιμή: 2,50 – 4,00€ 
 
Κουτί με 2 διακοσμημένα μπισκότα και αυγουλάκια πραλίνας. Τιμή: 9,00€ 
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ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

 
1. Ψηλός σοκολατένιος λαγός ύψους 30εκ. 
Τιμή: 18€ 
2. Καφασάκι με σοκολατένια κοτούλα,, 
πασχαλινά κουλουράκια και πραλινάκια. 
Τιμή: 20€ 
3. Κουβαδάκι  με αυγό «Καλό Πάσχα»  και 
πραλινάκια. Τιμή: 17€ 
4. Όμορφος σοκολατένιος κόκκορας 26εκ. 

με αυγουλάκια πραλίνας. Τιμή: 25€ 
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΚΑΛΑΘΙΑ 
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5. Καλάθι με μεγάλο λαγό σοκολάτας 
30εκ, λαμπάδα, τσουρέκι, σοκολάτες 
Esophy, 2 διακοσμημένα μπισκότα, 
σακουλάκι με μπισκοτάκια σε 
πασχαλινά σχέδια, αυγό «Καλό 
Πάσχα», κουλουράκια, 2 σοκολατένια 
γλειφιτζούρια, διακοσμημένες 

σοκολάτες και αυγουλάκια πραλίνας. 
Τιμή: €120 
 
 
6. Καλάθι με αυγό «Καλό Πάσχα»  2 
διακοσμημένα μπισκότα, κουλουράκια 
πασχαλινά, σοκολατένιο λαγουδάκι, 
γλειφιτζούρι σοκολάτας κουνελάκι, 
καραμελωμένο ποπ-κορν, γλειφιτζούρι 
και αυγουλάκια πραλίνας. Τιμή: €48 
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΚΑΛΑΘΙΑ 
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7. Καλάθι με  κρασί Vina Esmeralda sparkling, 

τσουρέκι, αυγό «Καλό Πάσχα», αμυγδαλοβού- 
τυρο, κουλουράκια πασχαλινά, caramel pop 
corn, διακοσμημένο μπισκότο και γλειφιτζούρι 
σοκολάτας λαγουδάκι. Τιμή: €74 

9. Σύνθεση με λευκό και ερυθρό κρασί Παράγκα  
Κυρ-Γιάννη,αυγό με χρυσές πινελιές, τσουρέκι, 
Πασχαλινά κουλουράκια, 2 σοκολάτες Esophy, 
κριτσίνια, μπισκότο διακοσμημένο, σοκολατένια 

αυγουλάκια πραλίνας. Τιμή: €76 

10. Ξύλινο καλάθι με ερυθρό Κτήμα Alpha, 
τσουρέκι, αυγό σοκολατένιο, κουτί με καρα- 
μελωμένους ξηρούς καρπούς, πασχαλινά 
κουλουράκια, 2 μπισκότα διακοσμημένα, 
αλμυρά μπισκοτάκια,τρούφες και σοκολα- 
Τένια κοτούλα. Τιμή: €96 

8. Καλάθι με κρασί Vina Esmeralda λευκό 

τσουρέκι, σοκολατένιο αυγό με χρυσές πινελιές 
και αυγουλάκια πραλινάκια. Τιμή: €45 
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΚΑΛΑΘΙΑ 
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11. Καλάθι του πικ-νικ με σοκολατένιο 
λαγό 30 εκ, ροζέ κρασί 375ml, 
τσουρέκι, κουλουράκια πασχαλινά, 
μαρμελάδα χωρίς ζάχαρη, 

αυγουλάκια πραλίνας, μαρέγκες και 
διακοσμημένο μπισκότο. Τιμή: 84€  
 
12. Ξύλινο κουτί με λαμπάδα, 
σοκολατένια κοτούλα, κουλουράκια 
πασχαλινά, 2 διακοσμημένα 
μπισκότα και αυγουλάκια πραλίνας. 
Τιμή: 60€ 
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΚΑΛΑΘΙΑ 
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13. Σύνθεση με τσουρέκι, σοκολατέ- 

νια λαγουδάκια, 2 μαρμελάδες χωρίς 
ζάχαρη, 2  διακοσμημένα μπισκότα, 
κουλουράκια πασχαλινά, σοκολα- 
τένια αυγά, αυγουλάκια πραλίνας 
και  γλειφιτζούρι. Τιμή: €58 
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14. Καλάθι με λικέρ μαστίχα Skinos, 
τσουρέκι, κουλουράκια πασχαλινά, 
σοκολάτα Esophy και αυγουλάκια 
πραλίνας. Τιμή: 60€ 



ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΓΛΥΚΑ  
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Cupcakes σε πασχαλινά σχέδια, cake pops, τούρτες layer cakes, mousse και  πολλά άλλα  
γλυκίσματα θα σας περιμένουν στο κατάστημά μας τις μέρες του Πάσχα. 
Για διακοσμημένες τούρτες παρακαλούμε φροντίστε να κάνετε την παραγγελία σας μια  
εβδομάδα νωρίτερα. 
Θα χαρούμε να σας δούμε! 
 

 



 Αδριανείου 46, Νέο Ψυχικό 

210-6990590 & 210-6715929 

WWW.THESWEETSPOT.GR 

INFO@THESWEETSPOT.GR 


