
BRUSCHETTA CLASSICA
  Φρυγανισµένo ψωµί µε ντοµάτα, βασιλικό, σκόρδο και ελαιόλαδο

BRUSCHETTA BIANCA NEVE CON GUANCIALE
 Φρυγανισµένο ψωµί µε πάστα τρούφας, mozzarella fior di latte, µανιτάρια portobello και guanciale

ΒRUSCHETTA CON PROSCIUTTO CRUDO
 Φρυγανισµένο ψωµί µε prosciutto, ψιλοκοµµένη ντοµάτα και τριµµένη parmigiano

FOCACCIA BURRATA
  Χειροποίητη focaccia µε παραδοσιακή βουτυράτη mozzarella, πολύχρωµα τοµατίνια, 

φυλλώµατα ρόκας, σιρόπι καπνιστής ντοµάτας και pesto βασιλικού

RAVIOLACCI  FRITTI  CON SPINACI  E RICOTTA
 Τηγανητά ραβιολάκια γεµιστά µε σπανάκι και ricotta σε σάλτσα καπνιστής ντοµάτας 

και τριµµένο parmigiano

ARANCINI  CON SALCICCIA
Ρυζοκροκέτες γεµιστές µε σικελιάνικο ραγού πάνω σε πικάντικη σάλτσα ντοµάτας 

και κρέµα parmigiano

MELENZANE ALLA PARMIGIANA
  Λεπτοκοµµένες µελιτζάνες µε σάλτσα ντοµάτας, βασιλικό, scarmoza, provolone

και parmigiano ψηµένα στον ξυλόφουρνο

POLPETTE TRADIZIONALI
 Μοσχαρίσια κεφτεδάκια µαγειρεµένα σε σάλτσα ντοµάτας και τριµµένο parmigiano

FUNGHI PORTOBELLO RIPIENO
  Portobello γεµιστό µε ποικιλία µανιταριών, κρέµα parmigiano και guanciale 
ψηµένα στον ξυλόφουρνο µε αρωµατικό λάδι λευκής τρούφας και σχοινόπρασο

PANETTONE CON PROVOLONE
Αλµυρό panettone µε καπνιστό provolone µε σάλτσα καραµελωµένων κρεµµυδιών  µε guanciale

FRUTTI DI MARE
  Αχνιστά φρέσκα µύδια µε αχιβάδες, γαρίδες, σκόρδο, peperoncino

σβησµένα µε κρασί Trebbiano και τραγανά κροστίνι 

TARTAR CLASSICO
  Ψιλοκοµµένο µοσχάρι µε φρέσκα µυρωδικά, κάπαρη, µαύρο πιπέρι, parmigiano, 

αφρός τρούφας και φρέσκια τρούφα

VITELLO TONNATO
  Κλασική συνταγή µε αργοµαγειρεµένο µοσχαράκι γάλακτος, κρέµα τόνου,

κρεµµυδάκι τουρσί, φυλλώµατα από ραπανάκι και ποπ κορν κάπαρης

    PIATTELLA DI SALUMI
Πιατέλα µε prosciutto crudo, prosciutto cotto, bresaola, spianata, spek

PIATTELLA DI FORMAGGI
Πιατέλα µε parmigiano, pecorino, gorgonzola, caprino, burrata

I N S A L A T E

MARGHERITA
  Mozzarella fior di latte µε σάλτσα ντοµάτας και βασιλικό

CALZONE AL PROSCIUTTO COTTO
 Mozarella fior di latte, σάλτσα ντοµάτας και prosciutto cotto

DIAVOLA
  Σάλτσα ντοµάτας, ντοµατίνια, mozzarella fior di latte, λάδι chilli και spianata picante

PROSCIUTTO CRUDO
Με σάλτσα ντοµάτας, mozzarella fior di latte, παρµεζάνα βασιλικού, 

prosciutto crudo και φύλλα ρόκας

CAPRICCIOSA
  Σάλτσα ντοµάτας, mozzarella fior di latte, prosciutto cotto, αγκινάρες,

φρέσκα µανιτάρια, αυγό βραστό και µαύρες ελιές

FUNGHI MISTI
   Μοzzarella fior di latte, ποικιλία µανιταριών, φρέσκια κρέµα γάλακτος 

και αρωµατικό λάδι τρούφας

BURRATA
Με σάλτσα ντοµάτας, βουτυράτη mozzarella, καπνιστά ντοµατίνια 

και παρµεζάνα βασιλικού

BIANCA NEVE CON GUANCIALE
Πάστα τρούφας, µανιτάρια portobello, τυρί fontina, mozzarella fior di latte 

και τραγανό guanciale

IL TROVATORE
  Σάλτσα ντοµάτας, καπνιστό τυρί scarmoza, ραγού από salciccia, 

ρόκα και καπνιστά ντοµατίνια

MARINARA
Σάλτσα ντοµάτας, µύδια, καλαµάρι, γαρίδες, αχιβάδες, χταπόδι, τυρί pecorino 

και αρωµατικό λάδι σκόρδου µε µαϊντανό
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SALATA DI RUCOLA
  µε φυλλώµατα ρόκας, λιαστή ντοµάτα, βινεγκρέτ από

χαρουπόµελο, νιφάδες parmigiano, prosciutto crudo και καρύδια

NERO SPINACI
  Baby σπανάκι µε τυρί caprino αρωµατισµένο µε πιπέρι, ντοµατίνια, 
βινεγκρέτ βαλσάµικου µε µέλι και focaccia ψηµένη µε δενδρολίβανo
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P R O L O G O
Ψωµί από τον ξυλόφουρνο µας µε καλωσόρισµα 

O V E R T U R A
Pizze
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CAPRESE
  Μozzarella βουβαλίσια µε ντοµάτα, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, σάλτσα βασιλικού, 

κουκουνάρι και φύλλα ρόκας

CAESAR’S
Φυλλώµατα µαρουλιών, µε ψητό κοτόπουλο παναρισµένο µε παρµεζάνα, σως καίσαρα, 

νιφάδες parmigiano και κρουτόν µε µαύρο σκόρδο   

TOSCA
Ανάµεικτη πράσινη σαλάτα µεσκλάν, φυλλώµατα µαρουλιών 
µε καραµελωµένα καρότα µε δενδρολίβανο, κρέµα gorgonzola, 

ποικιλία µανιταριών, bresaola και κρουτόν χαρουπόψωµου
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P A R T E  P R I M A

RISOTTO AL PARMIGIANO CON SALCICCIA
  Ριζότο µε parmigiano µε ραγού από λουκάνικο salciccia

RISOTTO CON PORCINI
 Ριζότο µε ποικιλία από βασιλοµανίταρα, parmigiano, φρέσκο βούτυρο και αφρό τρούφας   

RISOTTO CON GAMBERI
  Ριζότο µε ψίχα από γαρίδες, κρέµα από παντζάρι, τυρί caprino, 

ελαιόλαδο και τριµµένα καρύδια
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Risotto

SPAGHETTI AGLIO OLIO E PEPERONCINO
  Σκόρδο, ελαιόλαδο και peperoncino

SPAGHETTI CACCIO PEPE
  Mε σπασµένο πιπέρι και pecorino sardo

RIGATONNI ALLA CARBONARA
 Guanciale, αυγό, pecorino και µαύρο πιπέρι    

BUCATINI ALLA MATRICIANA
  Κλασική ρωµαϊκή συνταγή µε κρεµµύδι, guanciale,

φρέσκια σάλτσα ντοµάτας, σκόρδο, peperoncino και pecorino romano

PENNE CON GAMBERI E CREMA BROCCOLO
Γαρίδες σοτέ, σκόρδο, ελαιόλαδο, κρέµα µπρόκολο και pecorino romano

PAPPARDELLE DEL CAPO
Mε φιλετάκια µοσχαρίσια µαγειρεµένα στους ζωµούς τους, πανσέτα, 

ποικιλία µανιταριών, parmigiano και κρέµα mascarpone
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Pasta Secca

RAVIOLI VEGETARIANO
  Φρέσκα ραβιόλια γεµιστά µε ricotta, σπανάκι και φρέσκα µυρωδικά

µε σάλτσα ψητής ντοµάτας µε πολύχρωµα ντοµατίνια

CAPPELLI ALLA BOLOGNESE
Φρέσκα ζυµαρικά γεµιστά µε µοσχαρίσιο ραγού, µαγειρεµένα στον ζωµό του µε κρέµα parmigiano, 

parmigiano flakes και σχοινόπρασο

RAVIOLI CON FUNGI PORCINI ALLA CACCIATORA
 Φρέσκα ζυµαρικά γεµιστά µε ricotta και βασιλοµανίταρα, ψαχνό κόκκορα

µε σάλτσα φρέσκιας ντοµάτας και αφρό από ricotta καπνιστή

TORTELLONI NERI CON SALMONE AFFUMICATO
  Φρέσκα ζυµαρικά µε µελάνι σουπιάς γεµιστά µε ricotta και χειροποίητο καπνιστό σολωµό, 

σε κρεµώδη σάλτσα ντοµάτας µε µαϊντανό

RAVIOLI AUGUSTA
 Φρέσκα ραβιόλια παντζαριού γεµιστά µε ricotta, γαρίδες και καραβίδες σε σάλτσα µπισκ 

µε ξύσµα µοσχολέµονου και φύτρες
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Ripieni della Casa

SCALOPPINE ALLA SICILIANA
Χοιρινά φιλετάκια µε µανιτάρια, γλυκό κρασί marsala,

τυρί mascarpone και νεαρές πατάτες βουτύρου µε δενδρολίβανο

SALTIMBOCCA ALLA ROMANA
Φιλετάκια χοιρινά µε prosciutto κι ελαφριά σάλτσα φασκόµηλου, µε πουρέ µαύρης τρούφας

SALMONE ALL’ ARANCIA
Φιλέτο σολοµού µε ελαφριά σάλτσα πορτοκαλιού, φασκόµηλο

µε σωτέ λαχανικά και άγριο ρύζι

OSSOBUCO ALLA MILANESE
Κότσι από µοσχαράκι γάλακτος αργοµαγειρεµένο στους ζωµούς του µε λαχανικά.

Συνοδεύεται από χειροποίητες παπαρδέλες σαφράν

TAGLIATA REALE AFFUMICATA (300G) 
Ταλιάτα µοσχαρίσια µ’ελαφρύ κάπνισµα, νεαρές πατάτες βουτύρου
µε δενδρολίβανο και µικρή σαλάτα ρόκας µε νιφάδες parmigiano
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MACINATA (300G)
  Μπιφτέκι µοσχαρίσιο, µε νεαρές πατάτες σχάρας, µικρή σαλάτα ρόκας,

νιφάδες parmigiano και πικάντικη σάλτσα ντοµάτας

COTOLLETA DI POLLO ALLA PALERMITANA
 Μαριναρισµένο στήθος κοτόπουλο, παναρισµένο σε κρούστα παρµεζάνας, 

µε σάλτσα φρέσκιας ντοµάτας και πουρέ πατάτας

POLLO AL LIMONE CON GNOCCHI
  Φιλέτο κοτόπουλο σε σάλτσα λεµονιού µε κάπαρη,

φρέσκο θυµάρι και χειροποίητα gnocchi τυριού
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P A R T E  S E C O N D A
Carne e Pesce

E P I L O G O
CANNOLI SICILIANI

  Τραγανό φύλλο σικελιάνικο γεµιστό µε κρέµα από ricotta, µε άρωµα πορτοκάλι, 
γαρνιρισµένο µε καραµελωµένα φιστίκια και νιφάδες πικρής σοκολάτας

TIRAMISU
  Mousse mascarpone µε καφέ και λικέρ amaretto µε µπισκότα

savoiardi και πούδρα σοκολάτας

SEMIFREDDO CON TRE CIOCCOLATTE
 Semifreddo µε τρία είδη σοκολάτας, amarena, βύσσινο και καραµελωµένα φουντούκια

PROFITEROLES DEL CAPO (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ)
Φρεσκοψηµένα τραγανά σου µε ιταλική κρέµα από φρέσκο γάλα, αρωµατισµένη µε φυσική βανίλια,

 ζεστή πραλίνα σοκολάτας και καραµελωµένα φουντούκια
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Dolci

STROZZAPRETI AL PESTO GENOVESE
  Pesto βασιλικού µε σκόρδο, ελαιόλαδο, κουκουνάρι και pecorino

MACCHERONI ALLA NORMA
 Σάλτσα φρέσκιας ντοµάτας µε βασιλικό, τηγανιτοί κύβοι µελιτζάνας, αφρός ricotta και τριµµένο φιστίκι

GNIOCCHI CON GORGONZOLA
 Νιόκι µε gorgonzola, κύβοι αχλαδιού, καραµελωµένα φουντούκια και χώµα prosciutto crudo

TAGLIATELLE AL RAGU DI CARNE
  Παραδοσιακό ναπολιτάνικο ραγού µε µοσχάρι, χοιρινό, guanciale,

αργοµαγειρεµένο σε κόκκινο κρασί µε λαχανικά και φρέσκια ντοµάτα 

PACCHERI ALFREDO CON POLLO AFFUMICATO
  Στήθος κοτόπουλο µαγειρεµένο στο ζωµό του µε κρέµα γάλακτος,
parmigiano regiano και ποικιλία µανιταριών σε ελαφρύ κάπνισµα

LINGUINE ALLA MARINARA
  Μύδια, αχιβάδες, γαρίδες µαγειρεµένες σε ελαιόλαδο µε σκόρδο, 

peperoncino, λευκό κρασί Τrebbiano
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Pasta Fresca
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Piatti per Due
GUANCIALE DI MANZO BRASATO AL MARSALA 

Μοσχαρίσια µάγουλα µπρεζέ, αργοµαγειρεµένα στους ζωµούς τους σε κρασί marsala, 
πάνω σε κριθαρότο µε τυρί caprino

BISTECCA FIORENTINA
Μοσχαρισια σπαλοµπριζολα για δύο άτοµα µε πουρέ πατάτας & λαχανικά σχάρας

27.80

14.80

44.00

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
PRICES INCLUDE ALL LEGAL SURCHARGES

«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)»

“CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT-INVOICE)”

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ 

ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ή ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ  (Ν.3730/2008 & Π.Δ 350/2003)

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ POS

Ενηµερώστε µας για δυσανεξία στη γλουτένη και πιθανές αλλεργίες
Το ελαιόλαδο που χρησιµοποιούµε είναι εξαιρετικά παρθένο

Στο τηγάνι χρησιµοποιούµε ηλιέλαιο
Τα κρεατικά που χρησιµοποιούνται είναι νωπά ενώ παράγονται και συσκευάζονται σε εγκαταστάσεις που πληρούν τις προδιαγραφές και ISO HACPP

Στο εστιατόριο υπάρχει δελτίο παραπόνων
Οι τιµές µπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση

Αγορανοµικός υπεύθυνος: Ιωάννης Βουλγαράκης


