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Panini & snack
Μπαγκέτα χωριάτικη με μοτσαρέλα fior di latte.
λιαστή ντομάτα & pesto βασιλικού....................3,80€
Ciabatta με κολοκύθι & μελιτζάνα σχάρας, τυρί
pecorino toscano, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο,
balsamico, δεντρολίβανο & θυμάρι.................3,90€
Μπαγκέτα rustica, σαλάμι finocchiona,
gorgonzola & iceberg..........................................4,50€
Μπαγκέτα ολικής αλέσεως μεκαπνιστή γαλοπούλα
fointre, τυρί caciocavallo, γαλλική σαλάτα
& ντομάτα...............................................................4,50€
Μπαγκέτα bretzel με Prosciutto Parma,μοτσαρέλα
fior di latte, baby ρόκα & ντοματίνια...............4,60€
Ciabatta με φιλέτο κοτόπουλο σχάρας, τυρί asiago,
μανιτάρια σωτέ, baby ρόκα,ντομάτα & καπνιστή
μαγιονέζα aioli.....................................................5,30€
Μπαγκέτα ολικής αλέσεως με καπνιστό σολομό,
αβοκάντο, cream cheese & σαλάτα iceberg......5,30€
Club sandwich με καπνιστή γαλοπούλα,
pancetta(ιταλικό μπέικον), τυρί asiago,
iceberg, ντομάτα & φρέσκιες τηγανιτές πατάτες
& χειροποίητη μαγιονέζα ...................................6,20€
Club sandwich με ψητό κοτόπουλο, pancetta
(ιταλικό μπέικον), τυρί asiago, iceberg, ντομάτα
& φρέσκιες τηγανιτές πατάτες & χειροποίητη
μαγιονέζα...............................................................6,90€

Starters
Bruschetta με μαρμελάδα σύκου, παρμεζάνα
και prosciutto .....................................................6,20€

Λαχανικά σχάρας μαριναρισμένα με gremolata
και μίνι σουβλάκι από mozzarella και σαλάμι
finocchiona .........................................................7,50€
Μύδια με σαφράν, μοσχολέμονο και
γλυκάνισο............................................................. 8,60€

Salads

(μεγάλο μέγεθος)

Ελληνική σαλάτα με αποφλοιωμένη ντομάτα,
φέτα Ήπειρος, αγγούρι, ελιές, κάππαρη, πιπεριές
πολύχρωμες & κριθαρομπουκιές......................6,50€
Σαλάτα με ψητά λαχανικά, baby ρόκα, κρουτόν
λιαστής ντομάτας, ψητά ντοματίνια confit και
βινεγκρέτ μουστάρδας . .......................................6,80€
Ανάμεικτη σαλάτα με Pecorino, αβοκάντο, καβουρδισμένα αμύγδαλα & τριμμένο κολοκύθι σε βινεγκρέτ
μελιού....................................................................7,20€
Βιολογική ντομάτα με μοτσαρέλα fior di latte,
μαριναρισμένο παξιμάδι χαρουπιού,
φύλλα βασιλικού ................................................ 7.50€
Σαλάτα με φιλέτο κοτόπουλο ψητό, παρμεζάνα,
pancetta & κρουτόν σε sauce μουστάρδας . ...7,50€
Πράσινη σαλάτα με baby σπανάκι, ρόκα, πατζαρόφυλλα,
κατσικίσιο τυρί σε κρούστα δημητριακών, καρύδια
και βινεγκέτ από λευκό βαλσάμικο ..................7,80€
Σαλάτα με βαλεριάνα, Iceberg, radicchio, τραγανό
prosciutto Πάρμας, mozzarella bocconcini πανέ,
σύκα και βινεγκρέτ βαλσάμικο.......................... 7,80€
Πράσινη σαλάτα με iceberg,καπνιστό σολομό, φινόκιο
& ginger σε βινεγκρέτ εσπεριδοειδών ............9,50€
Σαλάτα με φιλετάκια από μοσχαράκι γάλακτος,
κρουτόν, ψητά νεκταρίνια και διπλήsauce από
πετιμέζι και γιαούρτι........................................ 10,80€

Pizza (ψημένη σε φούρνο

Penne Caprese με mozzarella, ντοματίνια &
φρέσκο βασιλικό..................................................7,40€

Margherita με σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα,
ντοματίνια & βασιλικό.........................................7,70€

Penne Amatriciana με pancetta affumicata,
πεπεροντσίνο & σάλτσα από φουρνιστά ντοματίνια
(ελαφρώς πικάντικο)...........................................7,30€

Vegetariana με σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα
& λαχανικά σχάρας . ............................................8,40€

Spaghetti ολικής Primavera με λαχανικά εποχής
και σάλτσα napoli................................................7,50€

Melanzane με σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα
fior di latte, τυρί cacciocavallo, μελιτζάνα
& ντοματίνι κονφί................................................9,50€

Linguini Pesto με βασιλικό, παρμεζάνα, κουκουνάρι,
πεκορίνο & ελαιόλαδο.........................................7,50€

με πέτρα) μεγάλο μέγεθος
35cm

Carbonara με pancetta affumicata, αυγό,
πεκορίνο toscano,κρέμα μαύρης τρούφας
& μαύρο πιπερι.....................................................9,50€
Salame piccante με σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα
fior di latte, σαλάμι ventricina (ελαφρώς πικάντικο)
και κενέλ από κρέμα τυριού...............................9,80€
Prosciutto e Parmiggiano με σάλτσα ντομάτας,
μοτσαρέλλα, Προσούτο Πάρμας, flakes παρμεζάνας
& ρόκα................................................................. 10,90€
Coppa & Gorgonzola με σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, gorgonzola, coppa stagionata & ρόκα.... 10,90€

Pasta
Spaghetti al Burro με φρέσκο βούτυρο &
παρμεζάνα.............................................................5,10€
Spaghetti Napoletana με βελουτέ σάλτσα ντομάτας
& βασιλικό.............................................................5,90€
Spaghetti all’Arrabbiata με σάλτσα ντομάτας napoli
και καυτερή πιπεριά............................................6,20€
Spaghetti Carbonara με pancetta affumicata
(ιταλικό παραδοσιακό μπέικον) &
κρόκο αυγού..........................................................7,30€

Penne Prosciutto e funghi με προσούτο Parma,
μανιτάρια champignon & κρέμα παρμεζάνας .7,60€
Penne al Ragu alla Bolognese με σάλτσα ντομάτας,
φιλετάκια μοσχαρίσια λεπτοκομμένα, κρεμμύδι,
καρότο, σέλινο, κόκκινο κρασί..........................8,90€
Penne al salmone με καπνιστό σολομό, φινόκιο,
& ελαφριά κρέμα βότκας.....................................9,70€
Fettucini με ψητά ντοματίνια, μανιτάρια porcini
και ελαφριά κρέμα παρμεζάνας . .......................9,80€
Φρέσκα Gnocchi με pesto καρυδιού, pancetta
affumicata, φρέσκια κρέμα και καραμελωμένο
κρεμμύδι . .............................................................9,80€
Ravioli χειροποίητο γεμιστό με ραγού, σάλτσα
πορτοκάλι, gorgonzola και εστραγκόν . ...........9,80€
Linguini με γαρίδες, julien λαχανικών, sambuca
και κρόκο Κοζάνης............................................ 12,50€

Risotti
Ριζότο με ψητό πατζάρι & κρέμα γλυκιού
κρεμμυδιού...........................................................9,80€
Risotto γαρίδα-φράουλα-μέντα . ................... 12,50€
Risotto με μανιτάρια porcini και
μαύρη τρούφα................................................... 12,50€

Κυρίως Πιάτα

Desserts-Επιδόρπια

Pollo estivo - Φιλέτο Κοτόπουλο στήθος με δροσερή
σως από τριμμένη ντομάτα, βασιλικό, balsamico και
λαχανικά σχάρας .................................................8,90€

Γκανάζ σοκολάτας με κρέμα πορτοκάλι........... 5,80€

Φιλέτο από μπούτι κοτόπουλο με sauce marsala,
σπαράγγια και ψητή πατάτα................................9,80€

Millefeuille με κρόκο Κοζάνης, καραμελωμένα φύλλα
και καραμέλα βουτύρου...................................... 6,80€
Αποδομημένο Cheesecake μαστίχας
με μύρτιλο ............................................................6,80€

Μπιφτέκι μοσχαρίσιο με καπνιστή μαγιονέζα,
πατάτα νέας γης, sauce γιαουρτιού και ψητά
λαχανικά............................................................. 10,80€

Bevande Calde

Μοσχαρίσια μάγουλα μπρεζέ σε κρασί Chianti,
πουρέ καπνιστής πατάτας και τρουφάκια από
κατσικίσιο τυρί.................................................. 12,80€

Caff� Espresso (Ipanema).................................1,80€
Caff� Espresso Doppio.......................................2,30€
Caff� Cappuccino...............................................2,30€
Caff� Macchiato..................................................2,00€
Caff� Latte........................................................... 2,30€
Καφές Φίλτρου (Filter Coffee)...........................2,30€
Τσάι-Tea................................................................2,40€
Σοκολάτα-Chocolate
(Ζέστη ή Κρύα / Hot or Cold).............................3,30€
Nes Caf�-Frapp� XL...........................................2,10€

Tagliata μοσχαρίσια με ρόκα, παρμεζάνα ,ντοματίνια, ψητά λαχανικά και κρέμα λεμονιού....... 13,70€
Φιλέτο φρέσκου σολομού με κουρκουμά, 2 είδη
μανιταριών και κρέμα λεμονιού..................... 12,50€
Φιλέτο από φρέσκο λαυράκι με εσπεριδοειδή,
κρέμα πατζαριού και αρμυρίκια...................... 14,50€

Όλα τα πιάτα σερβίρονται με επιλογή από:
• λαχανικά σχάρας • πατάτες τηγανιτές • ρύζι basmati

Bevande Fredde

Caff� Espresso Freddo XL.................................2,00€
Caff� Cappuccino Freddo XL...........................2,20€
Αναψυκτικά-Soft Drinks 330ml.......................1,40€
Φυσικός Χυμός πορτοκάλι.................................2,50€
Φυσικός Χυμός ανάμεικτος................................3,10€
Ζαγόρι μεταλλικό νερό 0,5lt..............................0,50€
Σουρωτή Ανθρακούχο νερό 0,33lt...................2,20€
San Pellegrino 250ml........................................3,40€
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