
                                                  

                      ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 108 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ,ΤΗΛ:2104913274 & 6944534890 , 

                                      e-mail:info@sugar-shop.gr ,site:www.sugar-shop.gr 

                                           OUR SWEETS                                   

                       Πάστες-Τάρτες-Ποτήρια 

 Αμυγδάλου (Στρώσεις παντεσπάνι με καβουρντισμένο 

Αμύγδαλο, κρέμα βανίλιας και σαντιγύ) 

                     2,5€ 

 Bitter Chocolate (πλούσια κρέμα σοκολάτας, 

Παντεσπάνι και μαύρο γκανάζ σοκολάτας) 

                     2,5€ 

 Triple Mousse (Τριλογία bitter,γάλακτος και λευκής 

Σοκολάτας) 

                      2,5€ 

 Caramelia (σοκολάτα γάλακτος με αλατισμένη 

Καραμέλα) 

                      2,8€ 

 Rocher (Πραλίνα με κροκάν αμυγδάλου και 

Πλούσια γέμιση καραμέλας βουτύρου) 

                       2,8€ 

 Milfeulle (Στρώσεις καραμελωμένης σφολιάτας 

Με πλούσια κρέμα patiserrie και κροκάν 

Καβουρντισμένου αμύγδαλου 

                        2,5€ 

 Biscelia (Sandwich σοκολατένιου μπισκότου με  

Γέμιση σοκολάτας Valrhona με γεύση μπισκότου 

                        3,2€ 

 Lemon Pie (Τάρτα βουτύρου ψημένη με αμυγδαλόκρεμα 

Και καμμένη μαρέγκα 

                        2,8€ 

 Tropical Flan (Τάρτα ψημένη με αμυγδαλόκρεμα και 

Κρέμα monte με πουρέ ανανά) 

                         3,2€ 

 Banoffee (Τάρτα βουτύρου με πουρέ μπανάνας και  

Αλατισμένη καραμέλα) 

                         2,8€ 

 Τάρτα Φράουλας (Τάρτα βουτύρου με πλούσια κρέμα 

Patiserrie και ψιλλοκομένες φράουλες) 

                          2,8€ 



 Cookies (κρέμα με γεύση μπισκότο και κομμάτια ορεο) 

                            2,5€ 

 Cheese cake (κρέμα με τυρί φιλαδέλφεια,digestive  

μπισκότο και κόκκινα φρούτα) 

                  2,8€ 

 Προφιτερολ (Σου γεμισμένα με κρέμα patiserrie και  

Σάλτσα σοκολάτας) 

                          2,5€ 

 Εκμέκ Καταιφι (βάση καταίφι με κρέμα patiserrie και 

Σαντιγύ) 

                          2,5€ 

 Σοκολατόπιτα (Υγρό σοκολατένιο cake με σάλτσα σοκολάτας) 

                           2,5€ 
 

Σιροπιαστά 
 Γαλακτομπούρεκο, 

 καταϊφι, 

 μπακλαβάς, 

 σάμαλι, 

 πορτοκαλόπιτα 

1,5€/τεμ 

& 

11€/ταψάκι 

 
*Σε όλα τα σιροπιαστά γλυκά χρησιμοποιούμε φρέσκο βούτυρο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τούρτες 14€/κιλό (1,1 kg-1,3 kg) 

 
 Αμυγδάλου (Στρώσεις παντεσπάνι με καβουρντισμένο 

αμύγδαλο, κρέμα βανίλιας και σαντιγύ) 

 

 Bitter Chocolate (πλούσια κρέμα σοκολάτας, 

παντεσπάνι και μαύρο γκανάζ σοκολάτας) 

 

 Cookies (κρέμα με γεύση μπισκότο και κομμάτια ορεο) 

 

 Rocher (Πραλίνα με κροκάν αμυγδάλου και 

πλούσια γέμιση καραμέλας βουτύρου) 

 

 Triple Mousse (Τριλογία bitter,γάλακτος και λευκής 

σοκολάτας) 

 

 Charlotte (Μους σοκολάτας με σαβουαγιάρ μπισκότο και φρέσκιες 

φράουλες) 
 
 Γάλακτος (Σοκολάτα γάλακτος με βάση από τραγανές νιφάδες 

ανακαταμένες με πραλίνα 
 

 Brownies με μους λεμόνι 

 

 Κορμός μωσαικό 

 

   Μίνι κεράσματα 15€/kg (15-20 τεμ) 
                  Σφηνάκια 

               Σουδάκια 

          Εκλεράκια 

    Κοκάκια 

                                                     

 

 

 

                                                     

                                                                 Ταρτάκια φράουλας 

                                                                Ταρτάκια λεμόνι 

                                                          Παστάκια Snicker 

                                                 Παστάκια Brownies 

 

 
 

 
 



Cakes  
                                                                        Cake σοκολάτας με επικάλυψη σοκολάτα Large 

                                                                                                                                      12€/τεμ 

                                                                          Cake σοκολάτας με επικάλυψη σοκολάτα mini       

                                                                                                                                        9€/τεμ 

                                                                                                                                    Cake γεμιστά   

                                                                                                                                            17€/τεμ 

                                                                                                                                          Cupcakes 

                                                                                                                                            1,8€/τεμ 

                                                                                                            Τσουρέκι γεμιστό με πραλίνα 

                                                                                                                                              15€/τεμ 

Cookies 13€/kg 
Βουτύρου με φιστίκια Αιγίνης 

                                                          Βουτύρου με σταφίδες 

                                                          Βουτύρου με αμύγδαλα 

                                                          Βουτύρου με κομμάτια σοκολάτας 

                                                          Βουτύρου γεμιστά με βανίλια 

                                                          Σοκολάτα γεμιστά με κρέμα φράουλας 

                                                          Βανίλιας γεμιστά με μαρμελάδα 

                                                                      

                       

 
 
                   

                                         Τρουφάκια 19€/kg (40-50 τεμ) 

 
                                          Με επικάλυψη τρούφα bitter 

                                                      Με επικάλυψη τρούφα γάλακτος 

                                                      Με επικάλυψη κροκάν αμύγδαλο 

                                                      Με επικάλυψη κακάο 

 

                                                    Κεράσματα τυλιχτά 16€/kg (25-30 τεμ) 

 
Καριόκα, 

σερανάκι, 

πουράκι σοκολάτας, 

πουράκι όρεο, 

πουράκι μπανάνας, 

φράουλα-σοκολάτα, 

μπισκότο-καραμέλα, 

γάλακτος με φουντούκι, 

γκοφρετίνι, 

βραχάκι, 

γάλακτος με μπισκότο, 

φυστικοβούτυρο, 

brownies,rochez,noisetta 



Macarons 0,8€/τεμ 

 
 

 

 

                   SUGAR by Miranda                                www.sugar-shop.gr   

 

    
 210 4913274 & 6944534890 

Γρ.Λαμπράκη 108 Κορυδαλλός 

Ώρες διανομής:17.00 – 22.00 

                              Ελάχιστη παραγγελία : 6€ 

                 
                                               Αγορανομικός υπεύθυνος:Γιαννούλη Μιράντα 

Πείτε μας αν έχετε αλλεργία σε κάτι.Για οποιαδήποτε παρατήρηση που αφορά στον τρόπο λειτουργία μας,επικοινωνήστε στο 6934902661. 

  Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ(ΑΠΟΔΕΙΞΗ). 

                                           Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις. 

                                      Οι τιμές του καταλόγου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 

                                            Ο κατάλογος αυτός ακυρώνει οποιονδήποτε προγενέστερο. 

                                    Το κατάστημα ενδέχεται να μην διαθέτει όλη την γκάμα προϊόντων. 

                                       Το κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. 

 

                                       !!!!!Τα αποθέματα μπορεί να εξαντληθούν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας!!!!! 

http://www.sugar-shop.gr/

