
MERRY CHRISTMAS
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Φέτος τα Χριστούγεννα έχουμε δημιουργήσει συνθέσεις δώρων 

για κάθε γούστο. Όπως κάθε χρόνο έχουμε τα αγαπημένα 

gingerbread houses με την ξεχωριστή ζύμη τους από μπαχαρικά, 

αμύγδαλο και μαύρη ζάχαρη! Μεγάλα μπισκοτόδεντρα 

στολισμένα με λαχταριστή σοκολάτα, διακοσμημένα μπισκότα σε 

υπέροχα σχέδια, χαρούμενα cupcakes, cakepops, κουραμπιέδες, 

μελομακάρονα, σοκολάτες, αλλά και γλυκά για να συνοδεύσουν 

τα εορταστικά τραπέζια. 

Δείτε στις επόμενες σελίδες την μεγάλη ποικιλία από καλάθια με 

ποτά και εκλεκτά καλούδια, που έχουμε συνθέσει. 

Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να σας βοηθήσουμε 

να βρείτε το καλύτερο δώρο! 

Καλά Χριστούγεννα και χαρούμενες γιορτές! 

May Your Christmas be 
Merry & Bright!
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Decorated 
Christmas 
Cakes

Απολαυστικό κέικ βανίλια 
με γέμιση πραλίνας 
σοκολάτας και στολισμένο 
με ζαχαρόπαστα σε τρία 
σχέδια: Άγιος Βασίλης, 
μπάλα Χριστουγέννων και 
Χριστουγεννιάτικο δέντρο..

Τιμή: € 35



Τα Gingerbread σπιτάκια μας με ζαχαρωτά και μπισκότο από την ξεχωριστή 
ζύμη μας με μπαχαρικά, αμύγδαλο και μαύρη ζάχαρη, θα πρωταγωνιστήσουν 
και φέτος και θα στολίσουν γιορτινά το σπίτι μας! Τα βρίσκετε στο κατάστημά μας 
σε χριστουγεννιάτικα χρώματα ή σε ροζ αποχρώσεις. 

Gingerbread Houses

Τιμή: 48 € 
(Διάσταση βάσης 25Χ25εκ) 
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Μεγαλύτερα σπιτάκια με 
διάφορα θέματα, κατόπιν 
παραγγελίας.. 

Τιμή: από 80 €
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Cookies!

Cookies for Santa

Μία γυάλα με τα υλικά 
για να ψήσετε μόνοι 
σας λαχταριστά double 
chocolate soft cookies.  
 
Τιμή 22 € 

Gingerbread couple

Ένα ζευγάρι gingerbread man και woman, από μπισκότο 
βουτύρου βουτηγμένο σε σοκολάτα και στολισμένο με γλάσο και 
ζαχαρόπαστα. Μέγεθος μπισκότου 15εκ υψος, η συσκευασία 15 εκ 
Χ 29,30 εκ. 
            Τιμή: 12 € 



Διακοσμημένα μπισκότα βουτύρου 
φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Στεφάνια, 
καμπάνες, πουλόβερ, gingerbread man, 
γάντι, μπότα, δέντρο, χιονάνθρωπος, γύαλα 
με χιόνι, χιονονιφάδα.

τιμή από: € 3,50 - 4.50

Διακοσμημένα μπισκότα
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Κασετίνα με Σοκολάτες, 
Μπισκοτάκια και CandiesΙ

Bake your Own Christmas Cookies!

Κασετίνα με μπισκοτάκια 
σοκολάτες και ζαχαρωτά 
σε Χριστουγεννιάτικα 
σχέδια 
       
Τιμή: 17 € 

Μια πεντανόστιμη ζύμη για 
μπισκότα βουτύρου, έτοιμη για 
να την ανοίξετε και να κόψετε 
με την βοήθεια των 3 κουπ-πατ 
που τα συνοδεύουν τα δικά σας 
Χριστουγεννιάτικα μπισκότα. Πολύ 
ωραία απασχόληση για μικρούς και 
μεγάλους! 
    Τιμή: 20 €



Δίσκος με Σοκολάτες, 
Μπισκοτάκια και CandiesΙ
Μεγάλος δίσκος με διάφορα μπισκοτάκια, σοκολάτες, ζαχαρωτά και 
ξηρούς καρπούς σε Χριστουγεννιάτικα σχέδια. 
            Τιμή: 55 € 



Μπισκοτόδεντρο φτιαγμένο από 
10 μπισκότα βουτύρου σε σχήμα 
αστέρι, στολισμένο με γλάσο λευκής 
σοκολάτας και sprinkles.

Christmas 
Cookie Trees

Τιμή από: 19 €

10

Μεγάλο μπισκοτόδεντρο  φτιαγμένο 
από μπισκότα βουτύρου σε σχήμα 
αστέρια, βουτηγμένα σε σοκολάτα και 
στολισμένα με “χιόνι” και τραγανές 
γλυκές μπαλίτσες.    
    Τιμή: 52 € 
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Γιορτινή συσκευασία για 6 
muffins βανίλιας με choc-
olate chips, στολισμένα με 
χριστουγεννιάτικα σχέδια. 

τιμή: 24 €

Χριστουγεννιάτικα 
διακοσμημένα cupcakes

Τιμή: 4 €

Cupcakes & Muffins!

Επισκεφτείτε το Website μας για τα περίφημα 
cupcakes μας, στην αξεπέραστη γεύση Red 
Velvet, καθώς και Oreo, Bueno, Chocolate, 
Nutella.  

http://thesweetspot.gr
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Τα απόλυτα γλυκά των Χριστουγέννων! Εμείς τα πλάθουμε μικρές 
μπουκίτσες μοσχομυριστές, λαχταριστές και η γεύση τους είναι σαν αυτά 
που έφτιαχνε η γιαγιά σου! Με φρέσκο βούτυρο και πλούσιο αμύγδαλο 
οι κουραμπιέδες και χοντροκομμένο καρύδι τα μελομακάρονα, με όσο 
πρέπει μέλωμα. 

Καλή απόλαυση!

Κουραμπιέδες & Μελομακάρονα

τιμή: € 17 / κιλό



Cake Pops

τιμή ανά Pop : € 0,90 - Συσκευασμένο € 1,20 /pop
τιμή ανά Pop διακοσμημένο: € 2,80 /pop

Τα παιχνιδιάρικα Cake Pops είναι τα απόλυτα Party sweets! 
Απολαυστικές μικρές σοκολατένιες μπουκίτσες, σε 
δύο μεγέθη, κανονικό και τα διακοσμημένα που είναι 
μεγαλύτερα. Υπάρχει η επιλογή να είναι και ατομικά 
συσκευασμένα.
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Μεγάλο ψάθινο καλάθι 
με πολλή σοκολάτα! 
Σοκολατένια φιγούρα Άγιος 
Βασίλης, κασετίνα με πλάκες 
σοκολάτας χριστουγεννιάτικες, 
κέικ σοκολάτα/βανίλια, 
καραμελωμένο ποπ-κόρν, 
μπισκοτάκια βουτύρου, κύβος με 
choco crispies, 2 σοκολατένια 
lollipops, marshmallow pop και 
candy cane.

Καλάθια με δώρα

2. Rudolph The Red 
Nose Reindeer

1. Chocolate Eruption

τιμή: € 68

Ξύλινο καλάθι με κέικ σοκολάτα/
βανίλια, 2 γιορτινές γεύσεις τσάι, 
ζεστή σοκολάτα, 2 σακουλάκια 
με μπισκοτάκια, 2 soft chocolate 
chip cookies, σοκολατένιο brownie, 
Nutlers peanut butter and almond 
butter, χριστουγεννιάτικη πλάκα 
σοκολάτας Esophy, καραμελωμένους 
ξηρούς καρπούς, χριστουγεννιάτικο 
διακοσμημένο μπισκότο και 2 choc-
olate lollipops.
    Τιμή: € 89
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Μεγάλο ψάθινο καλάθι με 
2 κρασιά λευκό & ερυθρό 
Παράγκα Κυρ Γιάννη, αλμυρά 
μπισκοτάκια με καρύδι και ροκφόρ, 
μεγάλο κουτί με τρούφες , 
κριτσίνια, σοκολατένια κεράσματα, 
caramel nuts, καραμελωμένο 
ποπ-κόρν,  χριστουγεννιάτικο 
διακοσμημένο μπισκότο και πλάκα 
χριστουγεννιάτικης σοκολάτας 
Esophy. 

3. A Taste Of 
Christmas 
Μεγάλο ψάθινο καλάθι 
με 2 κρασιά Βιβλία Χώρα 
ερυθρό και λευκό, μπισκοτάκια 
αλμυρά με καρύδι και ροκφόρ, 
φλωρεντίνες, caramelized nuts, 
φιγούρα σοκολατένια Άγιος 
Βασίλης, κριτσίνια, κουτάκι με 
τρούφες, σοκολατένιο lollipop, 
2 διακοσμημένα μπισκότα, 
χριστουγεννιάτικη πλάκα 
σοκολάτας Esophy και κεράσματα 
σοκολάτας. 

τιμή: € 120

4. Happy Holiday 
Hamper 

τιμή: € 94
15
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Γκρι κουτί με 2 κούπες, 
2 γεύσεις χειμωνιάτικο 
τσάι, loaf cake, 
φλωρεντίνες, κουτί με 
πραλίνες σοκολάτας, 
σακκουλάκι με gin-
gerbread cookies, 
2 διακοσμημένα 
μπισκότα και 
κεράσματα σοκολάτας. 

5. Tea And 
Chocolate Box

τιμή: € 69

τιμή: € 63

6. Chocolate And 
Cookie Mania 

Κουτί με φιγούρα 
σοκολάτας 
Άγιος Βασίλης, 3 
σοκολατένια lollipops, 
2 κασετίνες με 
πλάκες σοκολάτας 
χριστουγεννιάτικες, 
6 μπισκότα 
διακοσμημένα. 



Κουτί δώρου με κρασί 
ερυθρό Rilancio 
Καρυπίδης, μεγάλο κουτί 
με τρούφες, caramelized 
nuts, αλμυρά μπισκοτάκια 
με καρύδι και ροκφόρ, 
σοκολατένιο γλυφιτζούρι, 
χριστουγεννιάτικο 
διακοσμημένο μπισκότο, 
σοκολατένια κεράσματα. 

8. Christmas 
Gift Box

τιμή: € 68

Κουτί γκρί με κρασί λευκό 
PORTES του Σκούρα, αλμυρά 
μπισκοτάκια με καρύδι και 
ροκφόρ,  αμυγδαλοβούτυρο 
Nutlers, κριτσίνια, κουτί με 
σοκολατένιες τρούφες και 
κεράσματα σοκολάτας.

7. Seansons 
Greetings Gift Box 

τιμή: € 55
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Εφημεριδοθήκη δερματίνη με 2 κρασία κτήμα Άλφα ερυθρό και λευκό, 
μεγάλο κουτί με τρούφες σοκολάτας, κέικ βανίλια/σοκολάτα, αλμυρά 
μπισκοτάκια με καρύδι και ροκφόρ, φυστικοβούτυρο Nutlers, φιγούρα 
Άγιος Βασίλης, καραμελωμένοι ξηροί καρποί, 2 γεύσεις κριτσίνια,   
χριστουγεννιάτικο διακοσμημένο μπισκότο, 2 πλάκες σοκολάτας Esophy και 
σοκολατένια κεράσματα.

9. Gourmet Wine Basket

τιμή: € 150
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10. Making 
Spirits Bright 

τιμή: € 113

Εφημεριδοθήκη δερματίνη 
με ουίσκυ Johnnie Walker 
Black label, caramelized 
nuts, αλμυρά μπισκοτάκια με 
καρύδι και ροκφόρ, κριτσίνια, 
fig chutney και σοκολατένια 
κεράσματα. 

11. Burning Brightly 
Κουτί δώρου γκρί με 
κρασί ροζέ βιολογικό Pink 
Pull του Καριπίδη, κουτί 
με τρούφες,, κομψό κερί 
αρωματικό, caramel ποπ-
κορν, χριστουγεννιάτικο 
διακοσμημένο μπισκότο και 
σοκολατένια κεράσματα 

τιμή: € 60



14. Sweet And 
Bubbly 
Κομψή μαύρη σαμπανιέρα 
με 2 mini γαλλικές 
σαμπάνιες  Moët, μεγάλο 
κουτί με τρούφες και 
πλάκα χριστουγεννιάτικης 
σοκολάτας Esophy . 

τιμή: € 70
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τιμή: € 42

Κομψό κουτί με τρούφες και 
1 mini γαλλική σαμπάνια  
Moët, 

13. Big Mini Moet 
Gift Box
Κομψό κουτί με τρούφες, 
μπισκότα και 2 mini γαλλικές 
σαμπάνιες Moët, 

12. Mini Moet Gift Box

τιμή: € 85



16. Sparkling 
Winter 
Wonderland 
Κομψή μαύρη 
σαμπανιέρα με κρασί 
Esmeralda Sparkling, 
καραμελωμένους 
ξηρούς καρπούς και 
καραμελωμένο ποπ-
κόρν.

τιμή: € 52

15. Divine Sparkling 
Celebration 
Κομψή μαύρη 
σαμπανιέρα με Γαλλική 
σαμπάνια Moët, μεγάλο 
κουτι με τρούφες και 
καραμελωμένους ξηρούς 
καρπούς. 

τιμή: € 96
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Έκτος από τις λαχταριστές τούρτες που 
θα έχουμε τα Χριστούγεννα, μπορείτε 
έγκαιρα να παραγγείλετε  τούρτες με θέμα 
Χριστουγεννιάτικο. Τηλεφωνήστε μας και θα 
χαρούμε να το συζητήσουε μαζί σας.

Custom Cakes
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Εταιρικά Προϊόντα



Αυτές τις γιορτές κεράστε γλυκά που θα ενισχύσουν 
την εταιρική σας ταυτότητα. Διαλέξτε ανάμεσα σε 
γλυκά, cupcakes, cake pops, macarons, μπισκότα, 
σοκολάτες ή την εταιρική σας βασιλόπιτα. Εμείς 
θα φροντίσουμε για τη νοστιμιά και την υπέροχη 
ευωδιά τους από τα φρέσκα υλικά και την άψογη 
παρουσίασή τους.
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Δημιουργούμε το δικό 
εταιρικό δώρο η πακέτο 
με βασιλόπιτα.



Αδριανείου 46 & Σικελιανού, Νέο Ψυχικό
τηλ. 210-6990590, 

210-6715929

info@thesweetspot.gr
www.thesweetspot.gr

Happy Holidays!

Θα χαρούμε να μιλήσουμε μαζί σας: 

http://thesweetspot.gr/
http://thesweetspot.gr/

