VAPE
MENU

ORCHARD BLENDS
Berry Limeade

Melon Mash

Το Berry Limeade είναι ένα
γλυκό υγρό αναπλήρωσης
με μια ελαφριά δόση τάρτας
και
το
δημιουργήσαμε
αποκλειστικά για τους λάτρεις
των φρούτων. Ετοιμαστείτε να
βιώσετε την πολυπλοκότερη
φρουτώδη
παρασκευή
μας, η οποία περιέχει ένα
μίγμα σμέουρων, μύρτιλου,
βατόμουρου και μια ελαφριά
νότα λεμονιού.

Το Melon Mash είναι ένα
διαφορετικό
καλοκαιρινό
υγρό που υπόσχεται να σε
συντροφεύσει όλη την ημέρα.
Από την πρώτη εισπνοή ακόμα και
οι λάτρεις των φρουτώδες υγρών
αναπλήρωσης θα εκπλαγούν
με την τρομερή απόδοση
των αρωμάτων. Ο απόλυτος
καλοκαιρινός
παράδεισος
έχει φρουτώδη αρώματα από
καρπούζι και πεπόνι.

Berry Limeade
Το Nana Berry είναι ένα
τρομερά γευστικό υγρό που
υπόσχεται να τρελάνει τους
γευστικούς σας κάλυκες. Από
την πρώτη εισπνοή ακόμα και
οι λάτρεις των φρουτώδες
υγρών αναπλήρωσης θα
εκπλαγούν με την τρομερή
απόδοση των αρωμάτων.
Φρεσκοκομένες φράουλες
αναμειγμένες με ώριμες
μπανάνες.
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Villain Vapors
Capone

Legacy Collection

District One21
Black Water
Μια αυθεντική γλυκιά κρέμα
Cannoli σε συνδυασμό με
δυνατό μαύρο καφέ. Μια
παρακμιακή απόλαυση για
οποιαδήποτε στιγμή της
ημέρας.

Μια γλυκιά γεύση κρέμας και
καπνού. Η εισπνοή προσφέρει
μια κρεμώδη γεύση βανίλιας με
γλυκό καπνό που προσφέρει
έντονη
ικανοποίηση.
Στην
εκπνοή, απαλοί τόνοι βανίλιας
και καραμέλας που ευχαριστούν
τους γευστικούς κάλυκες. Η
εξαίσια απαλή γεύση καπνού
θα σας αφήσει να θέλετε ακόμη
περισσότερο.

Plume Room
Strawberries &
Cream
Ένα τέλεια ισορροπημένο
μείγμα
από
ώριμες
φράουλες και ελαφριά
κρέμα,
αναμεμειγμένα
με ακρίβεια για μια
κορυφαία απόλαυση για τον
ουρανίσκο..

Poet Grandmas
Lemon Cake

Vape Orenda Go
Nuts

Αυτή η γεύση ζωντανεύει
μια παλιά οικογενειακή
συνταγή κέικ λεμονιού με
φινίρισμα από ζάχαρη άχνη.
Ένα παραδεισένιο γευστικό
προφίλ.

Μια φρεσκοψημένη κρέμα
βανίλιας μέσα σε ένα αφράτο
ντόνατ γλασαρισμένο στην
τελειότητα. Go Nuts for
DonNuts
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Dillinger

Legacy Collection

Το παγωτό βανίλια και
η κρέμα συνδυάζονται
για να σχηματίσουν μια
ευχάριστα γλυκιά γεύση σε
μια πολυβραβευμένη και
χαρακτηριστική γεύση που
έχει γράψει ιστορία.

Salted Caramel

Banana Pudding

Ένα ισορροπημένο μείγμα
από
βουτυρωμένες
πραλίνες περιχυμένες με
κρέμα και μια γενναία δόση
αλατισμένης
καραμέλας.
Απολαύστε την αναγέννηση
αυτής της εμβληματικής
γεύσης.

Ένα ισορροπημένο μείγμα
από
βουτυρωμένες
πραλίνες περιχυμένες με
κρέμα και μια γενναία δόση
αλατισμένης
καραμέλας.
Απολαύστε την αναγέννηση
αυτής της εμβληματικής
γεύσης.

Sweet Black Tea

Whirling Dervish

Αυτό το αναζωογονητικό
υγρό
συνδυάζει
ένα
μοναδικό μείγμα γλυκού
μαύρου τσαγιού με μια
ποικιλία από ανάμικτες νότες
φρούτων. Ανακαλύψτε ξανά
αυτή την εκπληκτική γεύση.

Θυμίζοντας ένα χειροποίητο
ρολό κανέλας, αυτό το
πολυεπίπεδο υγρό συνδυάζει
μια
εμπλουτισμένη
σε
βανίλια κρέμα με εξωτικά
μπαχαρικά, ενώ απαλές
νότες μελιού και άλλα
αρώματα κρύβονται στις
πτυχές του. Δεν μοιάζει με
τίποτα από αυτά που έχετε
δοκιμάσει.
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Long fills 60ml
GAMBIT

BFR ENRICHED

Φτιαγμένο με εκλεκτά πράσινα μήλα Smith, για
να προσφέρει την απόλυτη γεύση μηλόπιτας!
Συνδυασμός
πράσινου μήλου, με
νότες καραμέλας,
που ολοκληρώνεται
με
το
παγωτό
βανίλια και την
άγλυκη σαντιγί.

Πλούσια και γεμάτη γεύση Καπουτσίνο με
έντονες νότες καπνού Virginia....αδύνατο να
αντισταθείς!!!

GRANDMASTER

CASTLE LONG

Κρεμώδης
γεύση
φυστικοβούτυρου
συνδυάζεται με την γεμάτη γεύση μπανάνας,
ενώ
παράλληλα
νότες
καραμέλας
κάνουν
την
εμφάνιση
τους.
Γεύση που σίγουρα
θα ενθουσιάσει τους
λάτρεις των γλυκών
γεύσεων.

Kentucky Bourbon, με συνοδεία ψημένη
καρύδα, καβουρδισμένο αμύγδαλο, & βανίλια
Μαδαγασκάρη. Σε
όλα αυτά έρχεται
να
προστεθεί
λαχταριστή καραμελωμένη μαύρη
ζάχαρη. Το απόλυτο
blend.
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Long fills 60ml
Laskers Rule

Tabiya

Ψημένα και ψιλοκομμένα πατατάκια
βουτηγμένα σε μία κρεμώδη, σχεδόν
«παρακμιακή» σοκολάτα γάλακτος
πασπαλίζονται με χειροποίητο
θαλασσινό αλάτι. Αυτός ο γλυκός
και αλμυρός συνδυασμός θα σας
θυμίσει ένα παλιό σύνθημα από τσιπ
πατάτας, “Κανείς δεν μπορεί να φάει
μόνο ένα”.

Πλούσιο, ώριμο γλυκό πεπόνι που
έχει πασπαλιστεί με θαλασσινό
αλάτι και γαρνιρισμένο με φρέσκα
φύλλα μέντας. Φρουτένια, φρέσκα
και ελαφρώς αλμυρά αρώματα
συνθέτουν αυτό το αναζωογονητικό
μείγμα.

