La piazza
(Αγ. Παρασκευής 100, Πλ. Κέννεντυ, Χαλάνδρι)

Μενού
Σαλάτες
Σαλάτα εποχής
Σαλάτα του Σεφ (Ντομάτα, αγγούρι, μαρούλι, ζαμπόν, τυρί, αυγό, σως του σεφ)
Σαλάτα με τόνο (Μαρούλι, καρότο, τόνος, σως του Σεφ)
Σαλάτα Χωριάτικη (Ντομάτα, αγγούρι, φέτα, ελιές, κρεμμύδι, πιπεριά)
Σαλάτα ''La Piazza'' (Λάχανο άσπρο, λάχανο κόκκινο, μαρούλι, καρότο, ντομάτα, αγγούρι,
ελιές από Βινεγκρέτ)

€
4,80
5,90
5,90
5,80
5,90

Σαλάτα κοτόπουλο (Μαρούλι, καρότο, ελιές, ψιλοκομμένη ντομάτα, μπουκίτσες
κοτόπουλου, σως)

6,20

Σαλάτα Ceasar's (Του Καίσαρα)(Μαρούλι, ψιλοκκομένο μπέϊκον, κρουτόν, ντομάτα,
Ceasar's σως, ξύσμα τυριού)

6,20

Σαλάτα καπρέζε (Ροδέλες ντομάτας καλυμμένες με φρέσκια γνήσια μοτσαρέλα και
βασιλικό)

6,20

Σαλάτα Χαλούμι (Μαρούλι, κόκκινο λάχανο, ροδέλες ελιάς, χαλούμι φρεσκοψημένο στη
σχάρα μας, λιαστή ντομάτα, balsamico)

6,20

Σαλάτα ρόκα παρμεζάνα (Ρόκα, μαρούλι, ξύσμα παρμεζάνας και ελαφριά σως από
ελαιόλαδο και balsamico)

5,90

Σαλάτα ρόκα μοτσαρέλα (Ρόκα, ψιλοκομμένη ντομάτα, ροδέλες ελιάς, φρέκσια
μοτσαρέλα, balsamico)

5,90

Σαλάτα Κρητική (Τραγανά παξιμάδια Κρήτης από κριθάρι και σίκαλη, καρεδάκια
ντομάτας, τριμμένη φέτα, ροδέλες ελιάς, παρθένο ελαιόλαδο και ρίγανη)
Σαλάτα ροκφόρ (Μαρούλι, φρεσκοψημένο μπέικον, σως ροκφόρ)

5,80
5,70

Σαλάτα με χοιρινά φιλετίνια (Ρόκα, μαρούλι, φιλετάκια χοιρινό ψημένα στη σχάρα μας,
λιαστή ντομάτα, παρμεζάνα και σως από ελαιόλαδο και Balsamico)

6,20

Ορεκτικά
Ποικιλία αλλαντικών και τυριών
Μανιτάρια αλά κρεμ
Μοτσαρέλα πανέ (Παναρισμένες φέτες από φρέσκια μοτσαρέλα με διαφορετική σως,
pesto ή ντομάτα. Ανάλαφρη γεύση για ένα ιδανικό ξεκίνημα)
Κοτομπουκιές (Παναρισμένες μπουκίτσες από φρέσκο φιλέτο κοτόπουλου με σως
μουστάρδας)
Ριζότο Φιορεντίνα (Κρέμα γάλακτος, μανιτάρια, τυρί)
Ριζότο Νάπολι (Κόκκινη σάλτσα, τυρί)
Ριζότο 4 τυριά (Κρέμα γάλακτος και 4 τυριά)
Ριζότο μαρινάρα (Κόκκινη σάλτσα, σουπιές, καλαμαράκι, γαριδούλες και ψίχα μυδιού)
Μανιτάρια σωτέ
Πατάτες τηγανητές
Πατάτες 4 τυριά

€
10,50
5,90
53,90
6,60
6,60
6,10
6,60
7,50
5,50
3,00
5,60
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Φέτα
Σκορδόψωμο (Με πεπερόνε και λιωμένο τυρί γκούντα. Η κλασσική εκδοχή)
Σκορδόψωμο (Με φέτα, ντομάτα, ρίγανη)

Ομελέτες
Ομελέτα Σπέσιαλ (Ζαμπόν, μπέικον, φέτα, ντομάτα, πιπεριά)
Ομελέτα (Ζαμπόν, μπέικον)
Ομελέτα (Ντομάτα, πατάτες, μανιτάρια, πιπεριά)
Ομελέτα με λουκάνικο (Χωριάτικο λουκάνικο, φέτα, φρέσκια ντομάτα, πιπεριά)
Όλες οι ομελέτες περιέχουν τρία αυγά και συνοδεύονται από τηγανητές πατάτες

Πιάτα διαίτης
Κοτόπουλο σχάρας (Φρέσκο φιλέτο στήθους, ρύζι, αρακάς, καρότο)
Μπιφτέκι σχάρας (Ρύζι, αρακάς, καρότο)
Γαλοπούλα σχάρας (Η πιο Light απόλαυση από φρέσκο φιλέτο στήθους και βραστά
κολοκυθάκια)
Σπαγγέτι (Μανιτάρια, πιπεριά, σάλτσα ντομάτα)
Σαλάτα (Τόνος, μαρούλι, καρότο, λαδόξυδο)

Της ώρας
Κοτόπουλο (Φρέσκα φιλετάκια) (Φιλετάκια από στήθος κατόπουλου στη σχάρα
γαρνιρισμένα με πατάτες τηγανητές)
Μπιφτέκι (Μπιφτέκι χωριάτικο με ντομάτα και φέτα, γαρνιρισμένο με πατάτες τηγανητές)
Μπιστέκα (Μπιφτέκι φτιαγμένο με παραδοσιακή Ιταλική συνταγή. Συνοδεύεται με ζυμαρικά
και ροζέ σάλτσα. Η ποσότητα θα σας χορτάσει η γεύση θα σας ξετρελάνει)
Κοτόπουλο Σουβλάκι (Με πατάτες τηγανητές. Δοκιμάστε το με μπέικον ή χωρίς)
Κοτομπριζολάκια (Τρυφερά φιλετάκια από ζουμερό μπούτι κοτόπουλου ψημένα στη
σχάρα μας. Συνοδεύονται με πατάτες και σως)
Κοτόπουλο πανέ (Φιλέτο κοτόπουλου παναρισμένο. Τρυφερό μέσα, τραγανή κρούστα
απ'έξω)
Μπριζόλα χοιρινή (Κόντρα χοιρινό νόστιμο ως το κόκκαλο)
Σνίτσελ (Χωρίς συστάσεις: απλά χορταστικό και απολαυστικό)
Μπριζόλα μοσχαρίσια γάλακτος

3,30
4,30
4,30

€
6,90
6,50
6,50
6,60

€
7,90
7,90
7,90
6,50
5,90

€
7,90
7,90

8,80
7,90
7,90
7,90
7,90
8,80
10,90

Χοιρινό φιλέτο πιπεράτο (Το πιο εκλεκτό κομμάτι από ψαρονέφρι ψημένο με μαεστρία στη
σχάρα μας. Συνοδεύεται με πιπεράτη σάλτσα και ζυμαρικά ριγγατόνι)

9,90

Κοτόπουλο φιλέτο λεμονάτο (Σιγοψήνεται με κρασί και λεμόνι και συνοδεύεται με πατάτες
τηγανητές ή με ζυμαρικά ριγγατόνι)

8,90

Κοτόπουλο φιλέτο φιορεντίνα (Περιχύνεται με κρέμα γάλακτος και μανιτάρια. Συνοδεύεται
με πατάτες ή ριγγατόνι)

8,90
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Κοτόπουλο φιλέτο κατσιατόρε (Κόκκινη σάλτσα, μανιτάρια, σκορδάκι και κρασί, πατάτες ή
ριγγατόνι)

8,90

Μπιφτέκι Φιορεντίνα (Περιχύνεται με μανιτάρια αλά κρεμ και συνοδεύεται με πατάτες και
ριγγατόνι)
Σουβλάκι χοιρινό Ψαρονέφρι (Με πατάτες, ανάμεικτη σαλάτα και σως)
Λουκάνικα στη σχάρα με πατάτες
Μπιφτέκι κοτόπουλο (Με πατάτες και μουστάρδα)

8,90
9,50
7,90
7,70

Κοτόπουλο 4 τυριά (Φιλέτο στήθους κοτόπουλου περιχυμένου με μείγμα 4 τυριών.
Συνοδεύεται με πατάτες τηγανητές)

8,60

Μπιφτέκι 4 τυριά (Μείγμα 4 τυριών λιωμένο σε κρέμα γάλακτος πατάτες η ριγγατόνι)

8,60

Mixed grill (Ποικιλία από φρεσκοψημένα κρεατικά στη σχάρα μας που γαρνίρονται με
ψητά λαχανικά)

Σκαλοπίνια

18,50

€

(Διαλεχτά χοιρινά φιλετάκια γαρνιρισμένα με ζυμαρικά ριγγατόνι ή πατάτες τηγανητές.
Σας το προτείνουμε με 6 διαφορετικές σάλτσες)
Σκαλοπίνια Λεμονάτα ( Σε διάφανη σάλτσα με διακριτική γεύση λεμονιού)

9,70

Σκαλοπίνια Φιορεντίνα (Καλομαγειρεμένα φιλετάκια χοιρινού με κρέμα γάλακτος και
μανιτάρια)

9,90

Σκαλοπίνια Maestro (Πραγματικά μαέστρικη σάλτσα με μυστική συνταγή του σεφ. Μας
την εμπιστεύτηκε και σας την σερβίρουμε)

9,90

Σκαλοπίνια κόκκινη σάλτσα (Σωταρισμένα σε κρασί με φρέσκα μανιτάρια και σκορδάκι.
Γεύση για να πιείτε και κανένα ποτηράκι παραπάνω)

9,70

Σκαλοπίνια 4 τυριά (Σκαλοπίνια σε ροζέ σάλτσα με 4 τυριά πραγματική απόλαυση)

9,80

Σκαλοπίνια μοτσαρέλα (Χοιρινά φιλετάκια βουτηγμένα σε κρέμα γάλακτος και καλυμμένα
με φρέσκια μοτσαρέλα που λιώνει και…συναρπάζει)

9,80

Πίτσες

€

Μαργαρίτα (Τυρί, σάλτσα)
Απλή (Ζαμπόν, μπέικον, σάλτα, τυρί, πιπεριά)
Σπέσιαλ (Ζαμπόν, μπέικον, πεπερόνε, μανιτάρια, σάλτσα, τυρί, πιπεριά)
'La piazza'' (Ζαμπόν, μπέικον, καπνιστό μπύρας, σάλτσα, τυρί, πιπεριά)

7,50
8,50
9,50
9,50

Χωριάτικη (Ζαμπόν, καπνιστό, φέτα, ελιές, μανιτάρια, φρέσκια ντομάτα, σάλτσα, τυρί,
πιπεριά)

9,50

Χωρίς αλλαντικά ( Γκούντα, φέτα, ελιές, φρέσκια ντομάτα, σάλτσα, τυρί, πιπεριά,
μανιτάρια)
3 τυριά (Γκούντα, φέτα, μοτσαρέλα, σάλτσα, πιπεριά)

8,90
8,50

Πικάντικη (Σαλάμι, λουκάνικο, ελιές, πιπεριά κόκκινη, πιπεριά πράσινη, σάλτσα, τυρί)

9,90

3 τυριά και 3 αλλαντικά (Γκούντα, φέτα, μοτσαρέλα, ζαμπόν, καπνιστό, φρέσκια ντομάτα)

9,00

Με κοτόπουλο (Γκούντα, μπουκίτσες από κοτόπουλο, φρέσκα μανιτάρια, ντομάτα,
μπέικον και πιπεριά)

9,50
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Light (Μοτσαρέλα, γαλοπούλα, ντομάτα, σάλτσα)

8,90

Χαλούμι (Συνδυασμός γκούντα και μοτσαρέλας με τυρί χαλούμι, χοιρινό καπνιστό και
φρέσκια ντομάτα. Άρωμα Κύπρου)

8,90

Παρμεζάνα (Γκούντα, γνήσια παρμεζάνα reggiano, φρέσκια ντομάτα, βασιλικός, σάλτσα
pesto, Ιταλική φινέτσα)

8,90

Μεξικάνα (Λουκάνικο χωριάτικο, μπέικον, κόκκινες πιπεριές, κρεμμύδι, καυτερή σάλτσα και
τυρί)
Προσούτο, μοτσαρέλα, ντομάτα

8,90
9,50

Καλτσόνε (σκεπαστή πίτσα)

€

Ζαμπόν (Ζαμπόν, τυρί, σάλτσα)
3 τυριά (Γκούντα, φέτα, μοτσαρέλα, πιπεριά, σάλτσα ντομάτα)
Σπέσιαλ (Ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, πεπερόνε, πιπεριά, τυρί, σάλτσα)

8,80
9,50
9,90

Χωριάτικο (Ζαμπόν, καπνιστό, φέτα, ελιές, μανιτάρια, τυρί, φρέσκια ντομάτα, σάλτσα,
πιπεριά)

9,90

Ζυμαρικά
ΣΠΑΓΓΕΤΙ:
Βουτύρου
Ναπολιτέν (Τόσο απλή όσο και η παραδοσιακή συνταγή. Σάλτσα ντομάτας, τυρί)
Μπολωνέζ (Τα αγαπημένα ''μακαρόνια με κιμά'' της μαμάς)
Καρμπονάρα (Διαχρονική και πολύ πετυχημένη σάλτσα με ζαμπόν, μπέικον, κρέμα
γάλακτος, τυρί. Θα κολλήσετε μαζί της)
Αματριτσιάνα (Ζαμπόν, μπέικον, κρεμμύδι, σάλτσα ντομάτας, τυρί)
Σπέσιαλ φούρνου (Είναι η special επιλογή του μακαρόνα. Κιμάς,ζαμπόν, σάλτσα
ντομάτας, γκούντα)

€
4,90
5,90
6,80
7,60
7,60
7,60

Πικάντικο (Θα γαργαλίσετε τον ουρανίσκο σας χωρίς να σας κάψει. Σάλτσα ντομάτας,
μανιτάρια, πιπεριά, ζαμπόν, μπέικον, ελιές, τυρί)

7,60

Του Σεφ (Ξεχωριστή γεύση με φρεσκοκομμένα αλλαντικά και μυρωδικά σε ροζέ σάλτσα,
τυρί)

7,80

Με κοτόπουλο (Κοτομπουκιές σε κόκκινη σάλτσα, μπέικον, κρεμμυδάκι, πιπεριές και
μανιτάρια)

7,80

Πριμαβέρα (Άρωμα σπιτικής κουζίνας με τα υλικά του κήπου στη ''πρώτη Άνοιξη''. Κόκκινη
σάλτσα, κολοκυθάκια, καρότο, ελιές, μανιτάρια, πιπεριά)
Al pesto
El greco (Σάλτσα εμπνευσμένη από την Ελληνική φύση. Ελαιόλαδο, φρέσκια ντομάτα,
φέτα, ελιές, ρίγανη)

7,60
7,60

Πουτανέσκα (Κόκκινη σάλτσα, κάπαρη, ελιές, σκόρδο και ξύσμα τυριού)

7,60
6,90

ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ (ΦΡΕΣΚΑ):
Αλα κρεμ (Κρέμα γάλακτος, τυρί)
Φούρνου (Σάλτσα ντομάτας, γκούντα, ζαμπόν, μπέικον)
4 τυριά (Κρέμα γάλακτος, γκούντα, φέτα, κεφαλοτύρι, μοτσαρέλα)
Σπέσιαλ (Ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, κρέμα γάλακτος, τυρί)

6,90
6,90
7,80
7,80
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ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ:
4 τυριά (Μείγμα τυριών από γκούντα, φέτα, κεφαλοτύρι, μοτσαρέλα, που λιώνουν σε
κρέμα γάλακτος)
Ροκφόρ (Κρέμα γάλακτος, ροκφόρ, τυρί)
Μπολωνέζ (Σάλτσα ντομάτας, κιμάς, τυρί)
Του Σεφ (Ένας εμπνευσμένος συνδυασμός φρεσκοκομμένων αλλαντικών και μυρωδικών
σε ροζέ σάλτσα και τυρί)

7,90
7,60
6,80
7,80

Παεζάνα (Η δημοφιλέστερη pasta της Ιταλικής υπαίθρου. Ζαμπόν, μπέικον, κρεμμύδι,
μανιτάρια, κόκκινη πιπεριά, ροζέ σάλτσα, τυρί)

7,80

Μαφιόζο (Η λατρεμένη pasta της Κάτω Ιταλίας με αυθεντική μοτσαρέλα, μπουκίτσες από
χοιρινά φιλετ΄καια, κόκκινες και πράσινες πιπεριές, ροζέ σάλτσα)

8,20

Γευθείτε τη θάλασσα

€

Σπαγγέτι μαρινάρα (Κόκκινη σάλτσα αρμονικά δεμένη με θαλασσινές γεύσεις, σουπιά,
καλαμάρι, γαρίδούλες, ψύχα μυδιού)
Σπαγγέτι με γαρίδες (Υπέροχα μαγειρεμένες με ροζέ σάλτσα)
Ριγγατόνι με τόνο και κόκκινη σάλτσα (Κλασσική αγαπημένη γεύση του ψαρά)

Γλυκά

8,90
8,50
7,80

€

Πανακόττα
Σουφλέ σοκολάτας

3,00
4,00

Σημείωση σχετικά με το μενού:
Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 29/03/2015.
Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή
την ημερομηνία και μετά δεν ευθύνεται το e-table.gr.

5/5

