


Editorial

Summer 
always 
appropriates for cool 
suggestions! Days are 
longer, skies are bluer and 
drinks are colder…Refreshing 
summer sips by ICE STORIES is 
the best way to beat the heat! 
Do not forget, summer is all 
those pleasant moments that 
make you love this beauti-
ful place, Greece . Summer is 
Greece and more 
specifically, the sun 
hidden inside of us ...

Το 
καλοκαίρι 

ενδείκνυται πάντα για 
προτάσεις που μπορούμε 

να πιούμε στο ποτήρι μας, 
κυριολεκτικά! Oι ICE STORIES 

έρχονται για να σας κρατήσουν 
συντροφιά από τις πιο ζεστές μέρες 

μέχρι τις δροσερές ατμοσφαιρικές νύχτες 
… Και μην ξεχνάτε, καλοκαίρι είναι 

όλες εκείνες οι ευχάριστες στιγμές που σε 
κάνουν να αγαπάς αυτό τον πανέμορφο 

τόπο, την Ελλάδα μας. Αυτές οι στιγμές που 
ανήκουν σε όλους μας και ποτέ κανένας 

δεν πρόκειται να μας στερήσει. Καλοκαίρι 
σημαίνει Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα, 
ο ήλιος που κρύβουμε όλοι μέσα μας…



Snickerato
Παγωμένο ρόφημα με σοκολάτα 

γάλακτος, μαλακό νουγκά, 
καραμέλα και φυστικοβούτυρο. H 

Snickerati απόλαυση!!

A frozen delight with milk 
chocolate, tasty nougat, creamy 
caramel and peanut butter!!! 

Snickerly delicious!!!



Red Velvet Oreo 
Μυστική σώς αφυδατωμένης 

φράουλας, βανίλια μαδαγασκάρης, 
βελούδινη σοκολάτα γάλακτος και 
κομματάκια θρυμματισμένο OREO.

Mystical strawberry sauce, 
Madagascar vanilla, velvety milk 

chocolate and pieces of OREO.



Buenito
Πλούσιο ρόφημα με 
σύσταση από κρέμα 

σοκολάτας αναμεμειγμένη με 
κομμάτια πραλίνας και σώς 

καραμέλας.

It’s Crispy it’s creamy it’s 
hazelnutty.



skinny
Smoo yogo

Απίστευτα εύγεστο και ελληνικό. Ένα απολύτως 
υγιεινό έδεσμα με μόνο 2% λιπαρά χωρίς 
ζάχαρη και άλλα συντηρητικά. Διάλεξε 
ανάμεσα σε: Λεμόνι Καρπούζι Ροδάκινο

Incredibly delicious and Greek. A per-
fectly healthy pleasure with only 2% fat, 

no sugar and other preservatives.
Choose between: Lemon Watermelon Peach



Kaimaki
Ελληνικής παράδοσης ρόφημα με γεύσεις 
και αρώματα από βανίλια, μαστίχα Χίου 
και γλυκό από τα καλύτερα ροζ φύλλα 

τριανταφυλλιάς.

Kaimaki
A new twist on an old Greek refresh-
ment, tastes and aromas of vanilla, 
Μastic from Chios and traditional 

sweet made from the finest pink rose 
leaves..... a true delight!!!
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