
breakfast
Φρουτοσαλάτα εποχής με χυμό εσπεριδοειδών, θυμαρίσιο 
μέλι, ξύσμα lime, δυόσμο και flakes αμύγδαλου

snack break
alkaline Green 500ml 
Αγγούρι, αχλάδι, μαρούλι romaine, kale, σέλερι, σπανάκι, 
λεμόνι, μαϊντανός

lunch
beet boost 500ml 
παντζάρι, σέλινο, καρότο, τζίντζερ, πορτοκάλι, 
κόκκινο μήλο, κουρκουμάς

snack break
almond Date 250ml 
χουρμάδες, νερό, ωμά αμύγδαλα, βανίλια

snack break
Λαχανικά εποχής με dressing μουστάρδας και άνηθο 

Dinner
baby σπανάκι με ψητό χαλούμι, κολοκύθα, cranberries, 
μαραθόσπορο, φρέσκο κρεμμύδι και vinaigrette μπαλσάμικου

Day 1

breakfast
healthy bar χειροποίητη μπάρα δημητριακών

snack break
Glow green 500ml 
σέλινο, κόλιανδρος, αγγούρι, τζίντζερ, λεμόνι, ανανάς, 
μαρούλι romaine, σπανάκι

lunch
big apple 500ml 
τζίντζερ, πράσινο μήλο, λεμόνι

snack break
cocoa bliss 250ml 
κάσιους, κανέλα, χουρμάδες,  νερό, ροζ αλάτι, ωμό κακάο, 
βανίλια, maca

snack break
Λαχανικά εποχής με dressing μουστάρδας και άνηθο

Dinner
Φακές (bio) και μαυρομάτικα με καραμελωμένο κρεμμύδι, 
καρότο, σέλερι, τοματίνια και baby ρόκα

Day 2

•  Ξεκουράστε το πεπτικό σας σύστημα και επιτρέψτε 
     στον οργανισμό σας να αποβάλλει τις τοξίνες

•  Μειώστε την κατανάλωση καφέ, ζάχαρης και            
     επεξεργασμένων τροφίμων

•  Ανεβάστε την ενέργεια σας

•  Θρέψτε σωστά και ενυδατώστε τον οργανισμό σας

Detox till  niGht

Για παραγγελίες: 210 7235813, 210 7235860 



breakfast
Φρουτοσαλάτα εποχής με χυμό εσπεριδοειδών, θυμαρίσιο 
μέλι, ξύσμα lime, δυόσμο και flakes αμύγδαλου

snack break
revive 500ml 
βασιλικός, μέντα, ανανάς, σπανάκι

lunch
beet boost 500ml 
παντζάρι, σέλινο, καρότο, τζίντζερ, πορτοκάλι, 
κόκκινο μήλο, κουρκουμάς

snack break
Pine lime 250ml 
ανανάς, lime, τζίντζερ, μήλο

snack break
Πράσινη σαλάτα 
με φρέσκο δυόσμο, τοματίνια και καρότο

Dinner
Πράσινη σαλάτα με φρέσκο κοτόπουλο, κόλιανδρο, 
αβοκάντο, ραπανάκι, κολοκυθόσπορο, μυρωδικά, σουσάμι 
και vinaigrette σησαμελαίου

Day 4

breakfast
healthy bar χειροποίητη μπάρα δημητριακών

snack break
citrus blast 500ml
γκρέιπφρουτ, μέλι, λεμόνι, πορτοκάλι, μήλο, θυμάρι

lunch
Glow green 500ml 
σέλινο, κόλιανδρος, αγγούρι, τζίντζερ, λεμόνι, ανανάς, 
μαρούλι romaine, σπανάκι

snack break
cocoa bliss 250ml 
κάσιους, κανέλα, χουρμάδες,  νερό, ροζ αλάτι, ωμό κακάο, 
βανίλια, maca

snack break
hummus ρεβιθιών 
με φιστίκι Αιγίνης και αραβικά πιτάκια

Dinner
Quinoa (bio) με αβοκάντο, καλαμπόκι, 
αιγοπρόβεια φέτα, ψητά καρότα και κρέμα ταχίνι

Day 5

breakfast
Γιαούρτι καρύδας με σπιτική granola και φρούτα εποχής 

snack break
sweet Green 500ml 
αγγούρι, πράσινο μήλο, lime, ανανάς

lunch
clarity Green 500ml
αγγούρι, πράσινο μήλο, kale, λεμόνι, μέντα, κόκκινο μήλο, 
μαρούλι romaine, κολοκύθι

snack break
Matcha almond latte 250ml 
λάδι καρύδας, χουρμάδες, τζίντζερ, αγνό μέλι της Ικαρίας, 
τσάι matcha, ωμα αμύγδαλα, βανίλια

snack break
Λαχανικά εποχής με dressing μουστάρδας και άνηθο

Dinner
Μαριναρισμένα μανιτάρια σωτέ με σπαράγγια, 
γλυκοπατάτα και κρέμα ταχίνι 

Day 3

5 Days Menu: 160€ από 178€

Απαιτείται προπαραγγελία τουλάχιστον 48 ωρών

Για παραγγελίες: 210 7235813, 210 7235860 


