
antipasti 

ceviche απο ψαρι ημερασ με αβοκαντο, αγγουρακι,  
yuzu, chili & πικλεσ κουμκουατ  € 17,00 

carpaccio μοσχου με sauce cipriani & flakes  
pecorino moliterno al tartufo  € 18,00 

μανιταρια του δασους σωτε, με παντσετα, τσιλι, βασιλικο,  
αυγο ποσε & κρεμα παρμεζανας € 15,00 
τερινα απο γλωσσα μοσχου με πικλες  

& σως μουσταρδας  € 14,00 
pollpettine alla toscana, κεφτεδακια με πικαντικη σαλτσα 

τοματας & κρεμα πολεντας με κατσικισιο τυρι  € 13,00 
millefoglie καπνιστου σολομου με sauce tartare & αυγο  

σε τραγανο φυλλο κρουστας  € 18,00 
σπαραγγια με προσουτο, αυγο ποσε & sauce  

hollandaise  € 17,00 
μυδια αχνιστα με κρεμα gorgonzola  € 12,00 

stracciatella 250gr & φετες prosciutto San Daniele, 
με αρωματικο ελαιολαδο  € 17,00 

vitello tonatto, λεπτες φετες απο μοσχαρι γαλακτος  
με σαλτσα τονου  € 17,00 

insalate  

magna grecia, με τοματινια, αγγουρακι, ελιεσ, καπαρι,  
μπουκιεσ παξιμαδι & τυρι caprino  € 15,00 

torino, με σπανακι, σταφυλια, αχλαδι ποσε, gorgonzola, 
φουντουκια & dressing ξυδιου σαμπανιας  € 17,00 

burrata, με mozzarella burrata 250gr, τοματινια,  
μαριναρισμενεσ ελιεσ & λαδι βασιλικου  € 17,00 

melone, με αγρια ροκα, prosciutto, mozzarella di bufala & 
πεπονι, σε dressing μελιου & μουσταρδασ  € 17,00 

primi piatti  

tagliatelle al limone con gamberi, με γαριδες  
σε σαλτσα λεμονιου  € 22,00 

spaghetti alla norma, με σαλτσα τοματας, μελιτζανα  
& stracciatella  € 18,00 

tagliatelle με ραγου παπιας, porto & σταφιδες  € 22,00 
mezzi rigatoni, με bolognese αρνιου, ricotta 

 & λαδι μεντας  € 20,00 



φρεσκα ravioli γεμιστα με αχλαδι & γκοργκονζολα, σε απαλη 
κρεμα παρμεζανας με φυστικι αιγινης  € 21,00 

 φρεσκα pici all’ amatriciana, με ελαφρα πικαντικη σαλτσα 
τοματας, καπνιστη παντσετα & κρεμμυδια  € 16,00 

ριζοτο ημερας 

secondi piatti 

tagliata μοσχου (bavette), πατατες τηγανιτες  
με δεντρολιβανο & sauce béarnaise  € 26,00 

saltimbocca alla romana, φετες χοιρινου φιλετου, με 
prosciutto, φασκομηλο & πουρε πατατας  € 19,00 
φιλετο μοσχου με πιπερατη σαλτσα, πουρε πατατας  

& καροτα γλασε  € 36,00 
ossobuco milanese, μοσχαρισιο κοτσι γαλακτος  

με ριζοτο milanese  € 22,00 
aberdeen angus rib eye steak, με φρεσκιες πατατες 

τηγανιτες & sauce béarnaise  € 43,00 
μοσχαρισια μαγουλα γαλακτος black angus braisé,  

με κριθαροτο, παρμεζανα & chives  € 21,00 
la scala burger, μοσχαρισιο black angus, καραμελωμενα 

κρεμμυδια, cheddar & πατατες τηγανιτες  € 16,00 
στηθος κοτοπουλου σωτε με σαμπανια, πουρε γλυκοπατατας  

& baby λαχανικα  € 18,00 
φιλετο φρεσκιας σφυριδας σωτε, με πουρε σελινοριζας  

& χορτα εποχης  € 38,00   
λαυρακι φιλετο σωτε με φινοκιο & λαδολεμονο  € 20,00 

dolce 

παραδοσιακο tirami su  € 10,00 
μους σοκολατας με crumble φυστικιου  

& φρουτα του δασους  € 10,00 
millefoglie, με τραγανο φυλλο, κρεμα αμυγδαλου & 

καραμελωμενα μηλα & αχλαδια  € 10,00 
montblanc, με μαρεγκες & κρεμα καστανου  € 10,00 

 pavlova, σπιτικη μαρεγκα με μουσ mascarpone  
& κοκκινα φρουτα του δασους  € 10,00 

χειροποιητο ψωμι, το ατομο  € 2,00 
   




