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Cestino di pane / Χειροποίητα ψωμάκια 

M E N U

1.50

12.00Carpaccio di manzo
Καρπάτσιο από μοσχαρίσιο φιλέτο, baby ρόκα,
φλέικς παρμεζάνας, κρέμα balsamico

11.50Vitello Tonnato
Λεπτοκομμένο νουά μόσχου με σάλτσα τόνου

7.50Arancini di riso
Κροκέτες ρυζιού αρωματισμένες με 
κρόκο κοζάνης, γεμιστές με κιμά bolognese 
σε αρωματική κρέμα ντομάτας 
και κρέμα παρμεζάνας

9.00Funghi e provola
Μανιτάρια πλευρώτους και καπνιστή 
μοτσαρέλα στη σχάρα

16.00Salumi italiani
Πλατώ ιταλικών αλλαντικών ΠΟΠ 

16.00Formaggi misti 
Πλατώ επιλεγμένων τυριών με μαρμελάδες 
σπιτικές, κριτσίνια και φρούτα

1.50 - 2.00Bruschetta di giorno 
Μπρουσκέτα ημέρας, ανά τεμάχιο

 12.00

 12.00

 11.00

10.00

7.00

Insalata di manzo
Ανάμικτες τρυφερές πρασινάδες με φιλετίνια 
μόσχου, ντοματίνια, μαριναρισμένα μανιτάρια,
μπισκότο παρμεζάνας σε dressing εσπεριδοειδών 

Insalata di Quinoa
Κινόα με παντζάρι, πράσινο μήλο, καρύδια, 
αρωματισμένο γιαούρτι με βασιλικό και 
dressing εσπεριδοειδων.

Romana 
Ανάμικτες τρυφερές πρασινάδες, κοτόπουλο, 
κρουτόν, φλέικς παρμεζάνας με σάλτσα Aioli

Tenera
Πανδαισία τρυφερών σαλατικών 
με βινεγκρέτ αρωματικών βοτάνων

Bufala e Prosciutto
Βουβαλίσια μοτσαρέλα, προσούτο Πάρμας, 
baby ρόκα, ντοματίνια, βασιλικός

10.50

12.50

13.50

Mediterraneo
Χειροποίητο παραδοσιακό Ιταλικό ψωμί, με φιλετίνια 
μόσχου, καραμελωμένα κρεμμύδια, ντοματίνια, baby 
ρόκα, μπισκότο παρμεζάνας και μαγιονέζα γιαουρτιού 
αρωματισμένη με λάιμ και βασιλικό. 

Colosseo
Χειροποίητο παραδοσιακό Ιταλικό ψωμί, με ανάμικτο 
μπιφτέκι από μοσχαρίσιο κιμά και salsiccia, καπνιστή 
μοτσαρέλα, καραμελωμένα κρεμμύδια, baby σπανάκι, 
κρέμα πιπεριάς Φλωρίνης και παλαιωμένο βαλσάμικο. 

Caprino
Ψωμί brioche, με 100% φρέσκο χειροποίητο 
μοσχαρίσιο κιμά, κατσικίσιο τυρί, μανιτάρια σoτέ, baby 
ρόκα και μαγιονέζα τρούφας. 

11.00Carbonara Romana
Σπαγγετόνι αργής ξήρανσης με κρόκο αβγού, 
guanciale, pecorino Romano & φρέσκο πιπέρι

12.50Funghi e speck
Λινγκουίνι με μανιτάρια του δάσους, 
κρέμα γάλακτος & σπεκ

8.50Napoletana
Σπαγγετόνι με σάλτσα ντομάτα, 
σκόρδο & βασιλικό

11.50Amatriciana
Χειροποίητα paccheri σε σάλτσα ντομάτας,
guanciale & καυτερή πιπεριά

12.00Tagliatelle alla Bolognese
Χειροποίητες ταλιατέλες με σάλτσα 
από κιμά Μπολονέζ

11.50Quattro formaggi
Νιόκι τέσσερα τυριά, αρωματισμένα
με μοσχοκάρυδο και ξύσμα λεμονιού

Pollo agli spinaci
Λιγκουίνι με κοτόπουλο, mascarpone 
και σπανάκι αρωματισμένο με τζίντζερ

12.00

Puttanesca
Σπαγγετόνι αργής ξήρανσης με σάλτσα 
ντομάτας, κάπαρη, ελιές, αντζούγιες, 
ρίγανη & καυτερή πιπεριά

11.00

13.50Ravioli al Tartufo
Χειροποίητα ραβιόλι γεμιστά με ρικότα 
και φρέσκια καλοκαιρινή μαύρη τρούφα

13.50Carbonara al tartufo 
Φρέσκα paccheri με κρόκο αβγού, guanciale, pecorino Romano, 
παρμεζάνα grana 18μηνης ξήρανσης και λάδι τρούφας

 10.50Pesto 
Σπαγγετόνι αργής ξήρανσης με pesto βασιλικού

 14.00Vitello 
Φρέσκες ταλιατέλες με φιλετίνια μόσχου, ντοματίνια, βασιλικό
και ξύσμα λεμονιού

*Tα ζυμαρικά είναι φρέσκα. Tα spaghettoni 
και τα λιγκουίνι είναι αργής ξήρανσης (Rummo)

*Ολα τα μπέργκερ συνοδεύονται από τηγανητές πατάτες
ή πράσινη ανάμικτη σαλάτα με βινεγκρέτ εσπεριδοειδών.

ANTIPASTI / ΟΡΕΚΤΙΚΑ

PASTΑ / ΖΥΜΑΡΙΚΑ

BURGERS

Vegano
Με λαχανικά σχάρας 
και μαγιονέζα σόγιας

6.00

6.00

6.00

5.00

Caprese
Mε κρέμα βουβαλίσιας 
μοτσαρέλας, prosciutto, ρόκα 
& ντοματίνια

Ricco
Με μπέικον κροκάν, μαρούλι, 
αβγό, γραβιέρα, μαγιονέζα & ντομάτα

Pollo
Με κοτόπουλο, καπνιστή μοτσαρέλα, 
κολοκύθι & μαγιονέζα γιαουρτιού

PANINI

INSALATE / ΣΑΛΑΤΕΣ



PISTACCHIO
Μοτσαρέλα, γκοργκοντζόλα
μορταδέλα, pesto φιστικιού
και τριμμένο φιστίκι

7.50 14.00

PEPPERONI
Σάλτσα ντομάτας, πεπερόνι,
μοτσαρέλα

7.00 13.00

BARBEQUE
Κοτόπουλο, μοτσαρέλα,
μπέικον, πιπεριά, κρεμμύδι,
σως barbeque

7.50 13.50

MARGHERITA
Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, 
βασιλικός

 6.00 10.50

GOLOSA
Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, 
πιπεριές, μανιτάρια & ζαμπόν

  7.50 13.00

MARINARA
Σάλτσα ντομάτας, αντζούγιες, 
καυτερή πιπεριά, ρίγανη

6.00 10.50

TOSCANA
Μοτσαρέλα, πρόβολα, 
λουκάνικο, σπανάκι & λάδι τρούφας

7.00 12.50

PARMA
Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, 
ρόκα, prosciutto

7.00 12.50

VESUVIO
Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, 
καυτερό σαλάμι & κρέμα 
καυτερής πιπεριάς

7.00 13.00

BOLOGNESE
Μοτσαρέλα, πρόβολα, 
ραγού Μπολονέζ

7.50 13.50

VEGANA
Σάλτσα ντομάτας, κολοκύθι, 
πιπεριές, μανιτάρια, σπανάκι, 
βασιλικός

7.00 12.00

CAFFONA
Μοτσαρέλα, πρόβολα, 
πατάτες, λουκάνικο, αβγά

7.50 13.00

SALAMELA
Σάλτσα ντομάτας, 
μοτσαρέλα, επιλεγμένα
Ιταλικά αλλαντικά

 7.50 13.50

GRECA
Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, 
ντοματίνια, ελιές, κάπαρη, φέτα 
και ρίγανη

6.50 11.50

POLLO
Μοτσαρέλα, κοτόπουλο, 
πιπεριές.

7.00 12.00

* Τα έξτρα υλικά στις πίτσες μας χρεώνονται με 1,50 ευρώ επιπλέον 
Αλλαντικά: προσούτο, κόπα, σπιανάτα, σαλάμι Μιλάνου, ζαμπόν, μορταδέλα, μπέικον.
Τυριά: γκοργκοντζόλα, πεκορίνο, παρμεζάνα, καπνιστή μοτσαρέλα(πρόβολα), κατσικίσιο τυρί
Κρεατικά: κοτόπουλο, λουκάνικο 
* Λάδι τρούφας 2,00 ευρώ επιπλέον
* Τα έξτρα λαχανικά χρεώνονται με 1,00 ευρώ επιπλέον 
πιπεριές, μανιτάρια, σπανάκι, ρόκα, ντοματίνια, κολοκύθι

*Όλα τα φαγητά μας παρασκευάζονται με αγνά και φρέσκα υλικά εποχής,  έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο & βούτυρο γάλακτος.
*Στην είσοδο του καταστήματος διατηρείται κυτίο παραπόνων.
 Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται: 13% ΦΠΑ στα φαγητά, 24% στα ποτά & 0,5% Δημοτικός φόρος.
*Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο 
(απόδειξη-τιμολόγιο) 
*Για οποιαδήποτε αλλεργία ή δυσανεξία παρακαλούμε να ενημερώσετε το προσωπικό

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Βύζας Στυλιανός

6 κομμάτια 10 κομμάτια

Chocolate Extra Dark 70%

Mascarpone καραμέλα, 
φιστικοβούτυρο

Πράσινο μήλο  

6.50

7.50

7.00

Βανίλια Μαγαδασκάρης  6.50

6.00 (ατομ.) / 10.50Pizza Dolce
Κρέμα φουντουκιού, κρέμα μασκαρπόνε, 
μαρμελάδα φράουλας, ζάχαρη άχνη

Tiramisu’ originale

Panna Cotta

Σοκολατόπιτα 

Aπό Valhrona με παγωτό fiordilatte

7.50

Canoli 
Γεμιστά με κρέμα βανίλιας 
αρωματισμένη με λάιμ, ganache σοκολάτας 
και τριμμένο φιστίκι

7.50

5.00

6.50

Καθημερινά, με την έμπνευση του Σεφ

7.00 12.50BUFALINA
Σάλτσα ντομάτας, ντοματίνια, 
βουβαλίσια μοτσαρέλα, 
baby ρόκα, βασιλικός
*Προτείνεται με προσούτο

PIZZA / ΠΙΤΣΕΣ

CARNE / KΡΕΑΤΙΚΑ

DOLCI / ΓΛΥΚΑ

GELATI / ΠΑΓΩΤΑ

RISOTTO DI GIORNO

15.00Saltimbocca alla Romana 
Φιλετίνια μόσχου από entrecôte σε ελαφριά 
σάλτσα κρασιού αρωματισμένη με φασκόμηλο. 
Συνοδεύεται με πουρέ γλυκοπατάτας

12.50Salsiccia grigliata 
Χειροποίητο λουκάνικο αγριογούρουνου στη 
σχάρα με πουρέ πατάτας

12.00Grigliata di pollo 
Κοτόπουλο φιλέτο στη σχάρα με baby 
λαχανικά και μαγιονέζα γιαουρτιού 
αρωματισμένη με Λαιμ και δυόσμο

14.50Filetto di maiale 
Χοιρινό φιλέτο σοτέ με σαλάτα από φακές, 
σταφίδα και κουκουνάρι, πουρέ από κρεμμύδι 
εσαλότ, χώμα ελιάς και σάλτσα κόκκινου 
κρασιού

BIRRE / ΜΠΥΡΕΣ

BIRRA ALLA SPINA   ΒΑΡΕΛΙΣΙΕΣ

Alfa 4.00 5.00

330ml 500ml

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4.00
1.50
3.00

Moretti
Heineken
Mamos
Heineken 0%

5.00
5.00
4.00
4.50

BEVANDE/ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Coca cola – Light – Zero
Sprite
Schweppes Soda
Tonic
Fanta λεμόνι, πορτοκάλι
Schweppes pink grapefruit
Νερό ΘΕΩΝΗ 1lt
IOΛΗ ανθρακούχο

Απλό
Special
Premium

SPIRITI/ΠΟΤΑ

7.50
8.50

10.00

75.00
85.00
100.00

Παραδοσιακό Ιταλικό αλκοολούχο 
ποτό που παράγεται από την 
απευθείας απόσταξη στεμφύλων με 
προσθήκη νερού

6.00 35.00Grappa

ΙΝ BOTTIGLIΑ  ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΕΣ

ποτήρι φιάλη


