VAPE
MENU

Jonesvilles Juice
Cherrola

Lemonaid

Cherrola, δηλαδή...
...Cherry & Cola

Παγωμένη Λεμονάδα
Ice...

Εμπνευσμένο από την
κλασική γεύση Cherry
& Cola, δεν θα θελήσετε
να τελειώσει το υγρό
στον ατμοποιητή σας.
Ένα κι ένα...

Εάν λαχταράτε μια
παγωμένη, όσο πρέπει
γλυκιά λεμονάδα, τότε
είστε στο σωστό μέρος!
Ένα κι ένα...

Pinklem
Pink Lemonade
Καλοκαιρινό
Η Αγαπημένη Σε Όλους
Μας
Χαρακτηριστική
Pink Lemonade, Έρχεται
Να Κάνει Το Καλοκαίρι
Ακόμα Πιο Δροσερό Και
Ενδιαφέρον.
Ένα Κι Ένα...

VAPE
MENU

Pud
Cinnamon Bun

Lemon Curd

Σαγηνευτική
ζαχαρωμένη κανέλα σαν ένα
φρέσκοψημένο γλυκό
κουλούρι
κανέλας
πασπαλισμένο με γλάσο.
Μια
συγκινητική,
νόστιμη απόλαυση.

Περιποιηθείτε τον εαυτό
σας σε μια νέα αίσθηση,
γεύση εσπεριδοειδών
και ξινά λεμόνια, που
γλυκαίνονται
από
μια πολυτελή κρέμα
λεμονιού. Μια νέα
«μαρμελάδα» για τους
λάτρεις του λεμονιού.

Strawberry Milk
Απολαυστική αμβροσία,
βελούδινο λείο γάλα,
εμποτισμένο με γλυκές
ώριμες
καλοκαιρινές
φράουλες.
Μία
ικανοποιητικά κλασική,
νοσταλγική γεύση.

Butterscotch
Custard
Νόστιμα στροβιλίσματα
πλούσιας και θεϊκής
σως butterscotch, σε
μια απαλή και κρεμώδη
κρέμα.
Σας παίρνει αγκαλιά και
σας ξελογιάζει.

VAPE
MENU

Pud
Caramel
Cheesecake
Η καλύτερη ιταλική
ρικότα,
διπλωμένη
κάτω από μια γλυκιά
στρώση απολαυστικής
καραμέλας, με μια νύξη
βανίλιας και μπισκότο
βουτύρου..
Μερικές φορές είναι
καλό να είναι κακό…

Vanilla Custard
Η αρωματική βανίλια
της
Μαδαγασκάρης
βυθίστηκε στα κύματα
μιας υπέροχης κρέμας
γάλακτος. Υπερβολική
και πλούσια γεύση,
τίποτα άλλο παρά μόνο
βανίλια.

Joes Juice
Cookie Dough
Το Cookie Dough E Liquid είναι
αρκετά καλό για να το φάτε! Αν
ψάχνετε για ένα υπέροχο υγρό
ατμίσματος στο οποίο μπορείτε
πραγματικά να βυθίσετε τα δόντια
σας, τότε πρέπει να δοκιμάσετε
το Cookie Dough. Απολαύστε την
ασυναγώνιστη γεύση μιας σπιτικής
ζύμης μπισκότων με νότες από
τσιπ σοκολάτας και μια δόση
επιπλέον πασπαλισμένης ζάχαρης.

Salty Caramel
Cookie Dough
Αφράτη, σπιτική ζύμη μπισκότου
με καραμέλα. Απολαύστε την
ασυναγώνιστη
γεύση
μιας
σπιτικής ζύμης μπισκότων
με νότες από τσιπ σοκολάτας
και πασπαλισμένη επιπλέον
ζάχαρη. Σε όλα αυτά προσθέστε
απολαυστική
παχύρευστη
αλατισμένη καραμέλα!

VAPE
MENU

Caramel Creme

Retro Joes Creme Kong

Creme Kong
Ποιος δεν αγαπά ένα παραδοσιακό
κρεμώδες
μπισκότο;
Εάν
χρειάζεστε τον τέλειο σύντροφο
για την φρεσκοπαρασκευασμένη
κούπα σας με καφέ, πάρτε το
Creme Kong για να έχετε το
καλύτερο υγρό στο κατάστημά
σας!
Δημιουργήθηκε
και
φτιάχτηκε για να θυμίζει το
αγαπημένο
σας
κρεμώδες
μπισκότο κρέμας - τώρα ως
e-liquid!

Lemon Creme
Το Creme Kong είναι εδώ
με μερικές φρουτώδεις
εισβολές!
Πραγματικά
γευστικό μείγμα λεμονιών
με γεύση εσπεριδοειδών
σε
παχύρρευστο
κρεμώδες μπισκότο.

Το Creme Kong είναι εδώ
με μερικές καραμελένιες
εισβολές! Νόστιμη γλυκιά
καραμέλα σε στρώσεις σε
ένα crumble μπισκότο με
απαλή κρέμα.

Strawberry
Creme
Το Creme Kong είναι εδώ
με μερικές φρουτώδεις
εισβολές!
Ώριμες
και
ζουμερές
φράουλες
στροβιλίστηκαν
σε
κρεμώδη κρέμα γεμίζοντας
τη βασική μας βάση
μπισκότου.

Blueberry
Creme
Το Creme Kong είναι εδώ
με μερικές φρουτώδεις
εισβολές! Ανεβείτε στον
πύργο της γεύσης με το
νόστιμο μπισκότο κρέμα
που
αναμειγνύεται
με μια ντελικάτη σως
βατόμουρου.

