
Ορεκτικά/ Antipasti €

Μοσχάρι με σάλτσα τόνου, παραδοσιακή συνταγή/ Vitello tonnato ricetta tradizionale 8,00

Ντομάτα με μοτσαρέλα μπουφάλα και ρόκα/  Caprese di Bufala promodorini e rucola 8,50

Προσούτο με μοτσαρέλα μπουφάλα, ντοματίνια και ρόκα/ Prosciutto crudo e mozzarella 

di Bufala promodorini e rucola 9,50

Βοδινό φιλέτο με ρόκα και παρμεζάνα/ Carpaccio di manzo rucola e grana 10,00

Ποικιλία αλλαντικών και τυριών/ Salumi emiliani e selezione di formaggi 12,00

Σαλάτες/ Insalate €

Ελληνορωμαϊκή με πιπεριές, ελιές, ντομάτες, κρεμμύδι και κρουτόν/ Greca Romana con 

peperoni, olive, pomodori crostoni di pane cipolla 6,00

Νισουάζ με πράσινα φασόλια, βραστά αυγά και πατάτες βραστές/ Nizzarda con 

fagiolini, uova sode r patate bollite 6,00

Κους κους με λαχανικά και ντοματίνια/ Cous cous con verdure e pomodori cherry 6,00

Σαλάτα με αχλάδια, κατσικίσιο τυρί, φρούτα εποχής και βαλσάμικο/ Pere, caprino, frutta 

di stagione e balsamico 7,50

Σαλάτα με ρόκα με Αβοκάντο, ντοματίνια και παρμεζάνα/ Avocado, rucola, pomodori e 

grana 9,00

Σαλάτα με ψητό κοτόπουλο, παρμεζάνα και ντοματίνια/ Pollo grigliato parmigiano, 

pomodori cherry 9,00

Ναπολιτάνικες παραδοσιακές πίτσες ψημένες σε φούρνο με ξύλα/ Pizze da 

napoli cotte a legna by ''Alex Cam''
€

Μαργαρίτα σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα/ Aida 7,00

Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, αντσούγιες/ Pulcinella 8,00

Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, ψητά λαχανικά, φρέσκος βασιλικός/ Turandot 8,50

Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, πικάντικο σαλάμι/ Lago dei Cigni 9,00

Πίτσα λευκή ή κόκκινη κατά επιλογή με τυριά/ Cosi fan Tutte 9,00

Σάλτσα ντομάτα μοτσαρέλα, φέτα, κρεμμύδι, πιπεριά, ελιές, κάπαρι/ Opera Greca 9,50

Σάλτσα ντομάτα, μοτσαρέλα, προσούτο Πάρμας/ Carmen 9,50

Σάλτσα ντομάτας μοτσαρέλα, ζαμπόν, μανιτάρια, φρέσκο θυμάρι/ La traviata 10,00

Λευκή πίτσα με μοτσαρέλα, provola, speck/ Il rigoletto 10,00

Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα μπουφάλα, ντοματίνια, βασιλικός/ Don Giovanni 10,00

Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, κρεμμύδι, πιπεριά, σαλάμι, ζαμπόν, ελιές/ Magna Grecia 10,50

Λευκή πίτσα με μοτσαρέλα, τρούφα, παρμεζάνα/ Il travatore 13,00

Φτιάξε την δική σου όπερα… επιπλέον υλικά από 1-2€/ Opera Prima 7,00
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Focacce €

Με δεντρολίβανο 4,00

Με ντοματίνια, μοτσαρέλα και ρόκα 6,00

Με ντοματίνια, ρόκα, κατσικίσιο τυρί και speck 6,50

Με γνήσια ιταλική μορταδέλα 7,00

Ριζότο και ζυμαρικά/ Risotti e paste €

Ριζότο αλά Milanese με σαφράν, παραδοσιακή συνταγή/ Risotto alla Milanese ricetta 

tradizionale 9,00

Πέννες με ντομάτα και βασιλικό/ Penne al pomodoro, basilico 6,20

Πέννες με σάλτσα ντομάτας και καυτερή πιπερίτσα και ελιές/ Penne arrabiata con 

pomodoro, peperoncino, olive 6,50

Ριγκατόνι με μελιτζάνες και αλμυρή ρικότα/ Rigatoni alla norma con melanzane e ricotta 

salata 7,50

Πέννες με σάλτσα κιμά/ Penne al ragu da ricetta Emiliana 8,00

Λαζάνια all' emiliana, μπεσαμέλ κιμάς κλασσική συνταγή/ Lasagne all'emiliana ricetta 

classica 9,00

Gnocchi από ρικότα με γκοργκοντζόλα και καρύδια/ Gnocchi di ricotta con gorgonzola 

e noci 9,00

Κυρίως πιάτα κρεατικών/ I secondi di carne €

Στήθος κοτόπουλου πανέ με σταφίδες, κουκουνάρι, γλυκόξινη σάλτσα και σπανάκι σωτέ 10,00

Φέτες μοσχαριού με ρόκα και παρμεζάνα/ Tagliata di manzo con rucola e parmigiano 15,00

Entrecote στη σχάρα Ribeye, και πατάτες με δενδρολίβανο/ Entrecote di Ribeye, και 

πατάτες με δενδρολίβανο 16,00

Γλυκά/ Dolci €

Τιραμισού κλασσική συνταγή/ Tiramisu ricetta classica 4,00

Κρέμα μασκαρπόνε με καραμελωμένα αχλάδια/ Crema di mascarpone e pere 

caramellate 4,00

Σοκολατένια φλογέρα με τυρί και ρικότα, ζάχαρη και κομματάκια κουβερτούρας/ Cannolo 

in nero Creativo 5,00

Pizza με Nutella, φουντούκια, φράουλες και σαντιγί/ Pizza a Nutella e nociole fragole e 

panna 7,50

Σημείωση σχετικά με το μενού:
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Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 09/06/2015.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή 

την ημερομηνία και μετά δεν ευθύνεται το e-table.gr.
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