VAPE
MENU

Dessert Flavours
Lemon Τart
Εξαιρετική απόδοση της γεύσης πραγματικού
γλυκού λεμονιού, λαχταριστή και αφράτη
μαρέγκα, αγκαλιάζονται αρμονικά από
φρεσκοψημένη ζύμη τάρτας!
Για πολλούς... το κορυφαίο υγρό που
δημιουργήθηκε ποτέ... τα συμπεράσματα
δικάς σας... αν και πιστεύουμε πως θα
συμφωνήσετε!!
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Fruits
70:30Flavours
FRUITS

Pink Berry

Purple Rain

Berry Blast

Ένα κοκτέιλ γλυκών
εσπεριδοειδών
και
μία μίξη μούρων που
είναι φρουτώδες και
διασκεδαστικό.

Διασκεδαστική γεύση από
μύρτιλο, βατόμουρο και
λεμόνι. Βροχή γεύσεων
που θα ξυπνήσει τους
γευστικούς σας κάλυκες!!!

Έκρηξη κερασιών με μια
ιδέα από βατόμουρο.
Μαγευτικό μίγμα που
ενθουσιάζει!

Ice Flavours
Blue Menthol
Pink Wave

Kiwi Melon

Ανέβα στο κύμα που
δημιουργεί η φράουλα,
το λεμόνι και η καρύδα
και άσε τις γεύσεις να σε
ταξιδέψουν!!!

Ανακαλύψτε τον συνδυασμό
πεπονιού με ακτινίδιο,
μια γεύση που θα σε
συνεπάρει!!!

Απολαυστικά μικτά μούρα
πασπαλισμένα με αγάπη
από την Dinner Lady,
περιτυλιγμένα όλα με μια
έκρηξη πάγου για να σας
δώσουν μια φρουτένια
ψύχρα.
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Sweets Flavours
70:30
SWEETS

Bubble Trouble

Lemon Sherbet

Τσιχλόφουσκα από την
παιδική μας ηλικία

Kλασικό βραστό γλυκό λεμόνι.
Μια έκρηξη εσπεριδοειδών
ξινή και γλυκιά ταυτόχρονα

Sweet Fusion

Watermelon Slices

Αυτή η πολύχρωμη γλυκιά
αίσθηση είναι βέβαιο ότι θα
ενθουσιάσει ακόμα και τους
πιο απιτητικούς γευστικούς
κάλυκες. Ο συνδυασμός
φρούτων στα καλύτερά του.

Όλοι θέλουν μια φέτα καρπούζι!
Δροσερό και αναζωογονητικό
καρπούζι, με γλυκιά και
φρέσκια αίσθηση.
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Smooth Tobacco

Cafe Tobacco

Mint Tobacco

Caramel Tobacco

Αυτό το απαλό καπνικό
υγρό είναι σίγουρο ότι θα
σας ευχαριστήσει.
Μια σχεδόν γλυκιά γεύση
καπνού.

Ένα καπνικό με πλούσια,
ικανοποιητική γεύση και
το άρωμα του κρεμώδους
καβουρδισμένου καφέ.

Ελαφρά δροσερό καπνικό
με την αίσθηση της μέντας
να ξεχωρίζει όσο ακριβώς
πρέπει!

Ένα καπνικό με γλυκές
νότες, κρέμα βανίλιας με
σκούρα καραμέλα και
διακριτική αίσθηση καπνού.

Blackberry Crumble

Strawberry Macaroon

Smooth Tobacco

Apple Sours Ice

Ζουμερά Blackberries συνδυάζονται
άψογα με βρώμη, καρύδια, βούτυρο
και μαύρη ζάχαρη στην κορυφή!
Ζεστά φρέσκα και ζουμερά. Bρετανικά
βατόμουρα απογειώνονται γευστικά με
ένα τραγανό, βουτυράτο crumble! Γεύση
που πρέπει να την δοκιμάσεις!

Ένα μακαρόν φράουλα με τη σωστή
ποσότητα γλυκύτητας σε συνδυασμό
με κρέμα, αμύγδαλα και καρύδα για να
ικανοποιήσει την επιθυμία της καρδιάς σας.

Αυτό το απαλό καπνικό υγρό είναι
σίγουρο ότι θα σας ευχαριστήσει.
Μια σχεδόν γλυκιά γεύση καπνού.

Πώς σας φαίνονται τα παγωμένα μήλα;
Παγωμένο, γλυκό μήλο ισορροπημένο
με μια δόση ξινoύ φινιρίσματος!

Tropical Fruits

Bubble Trouble Ice

Cola Shades

Watermelon Slices

Lemon Sherbets Ice

Γκουάβα, ανανάς και μια δόση κρέμας,
η τέλεια καραϊβική θεραπεία.

Τσιχλόφουσκα από την παιδική μας
ηλικία. Η νοσταλγική γεύση της
τσίχλας, τώρα με παγωμένη δροσιά,
είναι σίγουρο ότι θα σας χαλαρώσει.

Υπέροχη αυθεντική cola που σερβίρεται
on the rocks με ένα κομμάτι φλούδας
λεμονιού. Τι υπόσχεται; Να σβήσει την
ατμιστική σας δίψα.

Όλοι θέλουν μια φέτα καρπούζι!
Δροσερό και αναζωογονητικό καρπούζι,
με γλυκιά και αφρώδης αίσθηση.

Μπείτε σε μία έκρηξη εσπεριδοειδών,
ξινή και γλυκιά ταυτόχρονα με ένα
παγωμένο φινίρισμα!

Lemon Τart

Apple Sours

Bubble Trouble

Εξαιρετική απόδοση της
γεύσης
πραγματικού
γλυκού
λεμονιού,
λαχταριστή και αφράτη
μαρέγκα, αγκαλιάζονται
αρμονικά από φρεσκοψημένη
ζύμη
τάρτας!

Μία
αγαπημένη
νοσταλγική γεύση.
Γλυκό
μήλο
ισορροπημένο με
μια δόση ξινoύ
φινιρίσματος!

Τσιχλόφουσκα από την
παιδική μας ηλικία

Smooth
Tobacco

Caramel
Tobacco

Lemon Sherbet

Αυτό το απαλό καπνικό
υγρό είναι σίγουρο ότι
θα σας ευχαριστήσει.
Μια σχεδόν γλυκιά
γεύση καπνού.

Ένα καπνικό με γλυκές
νότες, κρέμα βανίλιας
με σκούρα καραμέλα
και διακριτική αίσθηση
καπνού.

Kλασικό βραστό γλυκό
λεμόνι. Μια έκρηξη
εσπεριδοειδών ξινή και
γλυκιά ταυτόχρονα

Watermelon Slices

Sweet Fusion

Όλοι θέλουν μια φέτα
καρπούζι! Δροσερό και
αναζωογονητικό καρπούζι,
με γλυκιά και φρέσκια
αίσθηση.

Αυτή η πολύχρωμη γλυκιά
αίσθηση είναι βέβαιο ότι
θα ενθουσιάσει ακόμα
και τους πιο απαιτητικούς
γευστικούς κάλυκες. Ο
συνδυασμός φρούτων στα
καλύτερά του.

Disposable Vape Pen
Η μόνη συσκευή μίας χρήσης που είναι προγεμισμένη
με τα premium υγρά της Dinner Lady. Το Dinner Lady
Vape Pen, παρέχει έως και 400 ρουφηξιές-ισοδύναμο
του καπνίσματος 20 τσιγάρων. Ιδανικό για χρήση κατά
τη μετάβαση από το τσιγάρο στο άτμισμα. Ιδανικό τόσο
για νέους όσο και για έμπειρους ατμιστές.

Lemon Tart
Το Lemon Tart είναι ίσως
το πιο πολυβραβευμένο
υγρό στον κόσμο, που
συνδυάζει γλυκές νότες
μαρέγκας με κρούστα
μπισκότου βουτύρου.

Strawberry
Macaroon
Το Strawberry Macaroon συνδυάζει μια
βάση αμυγδάλου και
macaroon με μια γλυκιά
και ζουμερή φράουλα.

Smooth
Tobacco
Το Smooth Tobacco
είναι μια κλασική γεύση
καπνού με γλυκιά και
ξυλώδη αίσθηση.

Banana Ice

Strawberry Ice

Το Banana Ice συνδυάζει
τις
γλυκές
νότες
μπανάνας και κρέμας
βανίλιας με koolada για
μια παγωμένη εκπνοή.

Το
Strawberry
Ice
συνδυάζει
φράουλες
και κρέμα βανίλιας
με koolada για μια
παγωμένη εκπνοή.

Bubblegum Ice

Fruit Mix

Lemon Sherbets

Το Bubblegum Ice
συνδυάζει μούρα και
τσιχλόφουσκα με koolada για μια παγωμένη
εκπνοή.

Το Fruit Mix αναμειγνύει
κόκκινα
μούρα,
σταφύλια, σταφίδες και
εσπεριδοειδή για ένα
μείγμα φρούτων.

Το Lemon Sherbets Ice
αναμιγνύει τη γλυκιά και
έντονη γεύση του sherbet και του koolada για
ένα παγωμένο άτμισμα

NE
O

BY DINNER LADY

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΤΣΙΓΑΡΟ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΕΩΣ ΚΑΙ

800
ΕΙΣΠΝΟΕΣ
ΕΩΣ ΚΑΙ 800 ΕΙΣΠΝΟΕΣ • 10 ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΩΣ ΚΑΙ

800
ΕΙΣΠΝΟΕΣ

10

BA
ICE NA
NA

DO
AP UB
PL LE
E

BY DINNER LADY

ΕΚΛΕΚΤΕΣ
ΓΕΥΣΕΙΣ

Αγαπημένη γεύση που
φέρνει νοσταλγία με
μια ρουφηξιά. Γλυκό
κόκκινο μήλο σε
μοναδικά
ισορροπημένο
συνδυασμό με
πράσινο ξινόμηλο.

10 ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ

Μπανάνα & κρέμα
βανίλια με
koolada.
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Η νοσταλγική γεύση
τσιχλόφουσκας, τώρα
με δροσιά πάγου.
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Γευστική κόλα με μια
νότα λεμονιού,
σερβιρισμένη με πάγο.

Τάρτα Λεμονιού με
μπισκότα βουτύρου και
νότες μαρέγκας και
κρέμα βανίλιας.

10 ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ

Κλασσικη γεύση
καπνού τσιγάρου. Για
τους χρήστες που
αναζητούν τη γνήσια
γεύση ή για όσους
σκέφτονται να κόψουν
το τσιγάρο.
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Κλασσική,
αναζωογονητική και
καλοκαιρινή γεύση.
Γλυκιές φράουλες σε
συνδυασμό με την
κλασσική μας σπιτική
λεμονάδα.
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Φρεσκοκομένο
καρπούζι, μελίτωμα
και πεπόνι μαζί με
ζουμερές φράουλες.

ΓΕΥΣΗ

ΓΕΥΣΗ
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Ένα κρεμώδες μείγμα
βανίλιας και καπνού.
Αυτή η γεύση είναι
πλούσια, ελαφρώς
γλυκιά και έχει
διακριτικούς τόνους
φρέσκου καπνού.

10 ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ
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ΕΩΣ ΚΑΙ

Ένας εμβληματικός
συνδυασμός γλυκού
καρπουζιού, πεπονιού
και μελιτώματος σε ένα
μοναδικό συνδυασμό με
τριμμένο πάγο.
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