ΟΙ ΠΙΤΣΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΦΡΕΣΚΟΖΥΜΩΜΕΝΕΣ, ΦΡΕΣΚΟΨΗΜΕΝΕΣ
& ΜΕ ΤΗΝ MONA∆ΙΚΗ ΣΑΛΤΣΑ ΜΑΣ

01. Μargherita Greco (µε σάλτσα ντοµάτας, edam ή mozzarella +1,50€)
02. Classica Capri (µε ζαµπόν, µπέικον, φρ. µανιτάρια, πράσινη πιπεριά, σάλτσα ντοµάτας, edam ή mozzarella

GRANDE

XL

7.00€

9.00€

(8κοµ / 30cm) (12κοµ / 36cm)

8.00€

10.00€

µπέικον στο φούρνο)

06. Puttanesca Linguine (µε ελιές, κάπαρη και κόκκινη σάλτσα ντοµάτας στο φούρνο)
07. Freschi Ravioli 4 Formaggio (µε παρµεζάνα, σως ροκφόρ, ένταµ, mozzarella &
κρέµα γάλακτος)

φρ. µανιτάρια, πρ. πιπεριά, σάλτσα ντοµάτας)

08. Freschi Gnocchi Di Mozzarella (νιόκι πατάτας µε φρέσκα µανιτάρια, µπέικον,
mozzarella, ντοµατίνια & κόκκινη σάλτσα ντοµάτας στο φούρνο)

9.00€

11.00€

1.50€

09. Freschi Ravioli Piccante (µε βούτυρο, peperoncino, chili, προσούτο Πάρµας σε
πικάντικη κόκκινη σάλτσα στο φούρνο)

10. Freschi Gnocchi ala monte salaro (νιόκι πατάτας µε Mozzarella, φιλέτο
κοτόπουλο & λευκή σάλτσα στο φούρνο)

∆ΙΑΛΕΞΤΕ ΑΝΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 5 ΖYMΕΣ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕ ΜΕΡΑΚΙ:
Large Pizza: Κλασική / Λεπτή / Ιταλική ή Aφράτη (2πλό τύρι) +1.50€
XLarge Pizza: Ιταλική

Large

02. Spagheti Carbonara (µε κρέµα γάλακτος & κρόκο αυγού, ζαµπόν, µπέικον)
03. Penne Αrrabiate (µε ζαµπόν, µπέικον, σκόρδο, ελαφριά πικάντικη κόκκινη σάλτσα)
04. Spagheti ala chef (µε ζαµπόν, µπέικον, ντοµατίνια, φρ. µανιτάρια, ελιές & κόκκινη
05. Carbonara Penne Pollo (µε φιλέτο κοτόπουλο, philadelphia, λευκή σάλτσα, ζαµπόν &

06. Carbonara (µε λευκή σάλτσα, ζαµπόν, µπέικον, edam ή mozzarella +1,50€)
07. Piccante (Pepperoccino, chilly, σουτζούκι, πικάντικη σάλτσα ντοµάτας, edam ή mozzarella +1,50€)
08. Speciale Capri Extra (µε mozzarella, µπέικον, ζαµπόν, πεπερόνι, σουτζούκι,

Για κάθε επιπλέον υλικό υπάρχει extra χρέωση

01. Capri Speciale Penne (µε ζαµπόν, φρέσκα µανιτάρια, πρ. πιπεριά, πεπερόνι,

σάλτσα)

mozzarella +1,50€)

09. Prosciutto (µε mozzarella, ντοµατίνια, προσούτο Πάρµας, σάλτσα ντοµάτας )
10. Giardini di Augusto (µε σάλτσα ντοµάτας, mozzarella,φύλλα ρόκας, προσούτο Πάρµας, παρµεζάνα)
11. Grotta Azzura (µε ζαµπόν, φρέσκα µανιτάρια, λεύκη σάλτσα, mozzarella, παρµεζάνα)
12. Margherita Italiana (µε mozzarella, ντοµατίνια, φύλλα ρόκας, σάλτσα ντοµάτας)
13. Anacapri (µε σάλτσα ντοµάτας, φύλλα ρόκας, mozzarella, παρµεζάνα, φιλέτο κοτόπουλο)
14. Capri Isola (µε φιλέτο κοτόπουλο, philadelphia, φύλλα ρόκας, ντοµατίνια, φρέσκο πιπέρι, mozzarella)

ΤΑ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ ΙΤΑΛΙΚΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ
ΒΡΑΖΟΝΤΑΙ AL DENTE ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΝΕΤΕ

σουτζούκι, κόκκινη σάλτσα)

+1,50€ )

03. 4 Formaggio (µε σάλτσα ροκφόρ, mozzarella, παρµεζάνα, edam ή mozzarella +1,50€)
04. B.B.Q. (µε φιλέτο κοτόπουλο, φρέσκα µανιτάρια, σάλτσα BBQ, edam ή mozzarella +1,50€)
05. Moschato (µε φρέσκα µανιτάρια, φέτα, ντοµατίνια, ελιές, πράσινη πιπεριά, σάλτσα ντοµάτας, edam ή

PASTA

XLarge

2.00€

11. Spaghetti Ναpoletana (µε κόκκινη σάλτσα και ντοµατίνια) & φούρνου + 1,00€
12. Spagheti Bolognese (µε φρέσκο µοσχαρίσιο κιµά) & φούρνου + 1,00€
13. Linguine Anacapri (µε καπνιστό σολωµό, σκόρδο, ελαιόλαδο, σβησµένα µε κόκκινο
κρασί & κόκκινη σαλτσα ή σβησµένα µε λευκό κρασί & άσπρη σάλτσα )

6,50€
6,50€
6,50€
6,50€
7,50€
7,50€
8,50€
7,50€
8,50€
7,50€
5,50€
6,00€
9,00€

Συνοδεύονται από 2 ψωµάκια & παρµεζάνα/extra υλικό ή παρµεζάνα +1,50€

Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ / KITCHEN HOURS 19.00 - 23.15
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ / OPENING HOURS 19.00 - 00.15
ANTIPASTI/ορεκτικα
01. Garlic chessy greek (µε mozzarella, φέτα, ντοµατίνια & ρίγανη) 4 κοµµάτια φρέσκιας ζύµης
02. Garlic cheesy bacon (µε mozzarella & µπέικον) 4 κοµµάτια φρέσκιας ζύµης
03. Garlic chessy Philli (µε mozzarella, παρµεζάνα & philadelphia) 4 κοµµάτια φρέσκιας ζύµης
04. Bruschette Philli (µε philadelphia, φύλλα ρόκας & µπέικον) 4 κοµµάτια φρέσκιας ζύµης
05. Bruschette greek (µε mozzarella, ντοµατίνια, φέτα & ελαιόλαδο) 4 κοµµάτια φρέσκιας ζύµης
06. Bruschette Prosciutto (µε mozzarella, προσούτο Πάρµας,φύλλα ρόκας & ελαιόλαδο)
07. Patate Wenges Red (µε µοτσαρέλα,πάπρικα,σκόρδο,ρίγανη,αλατοπίπερο στον φούρνο)

αναψυκτικα/µπυρεσ/κρασι
bevande/birre/vino

4,50€

(συνοδέυονται µε κόκκινη σάλτσα)

08. Patate Wenges Nero ( µε παρµεζάνα ,µπέικον,κόκκινες πιπεριές,µάυρο πιπέρι στον φούρνο)

01. Εµφιαλωµένο Νερό (1.0Lt)
02. Aνθρακούχο Νερό (0,33Lt)
03. Coca Cola / Light / Zero / Fanta Πορτοκαλάδα κόκκινη ή µπλε (0,5Lt)
04. Fix Royal Weiss
05. Fix Premium Lager
06. Kaizer Premium Pilsener
07. Oval Ξηρός ή παρόµοιο(ρωτήστε µας)λευκός /ερυθρός / ρόζε (µπουκαλάκι187ml)
08. Allotino Ξηρός ή παρόµοιο(ρωτήστε µας) λευκός /ερυθρός / ροζέ (0,5Lt)

(συνοδέυονται µε σάλτσα BBQ)

ΣΑΛΑΤΕΣ/INSALATE
01. Chef (πράσινη σαλάτα, µαρούλι,λάχανο, καρότο, ντοµατίνια, αυγό, σως , edam)
02. Ceasar’s (πράσινη σαλάτα, µαρούλι, φιλέτο κοτόπουλο, ντοµατίνια, κρουτόν, παρµεζάνα, σως)
03. Capri Isola (πράσινη σαλάτα, µαρούλι, ντοµατίνια, παρµεζάνα, προσούτο Πάρµας, φύλλα ρόκας, σως
µπαλσάµικο & ελαιόλαδο)

04. Matermanian (ντοµατίνια, ρόκα, παρµεζάνα, µπαλσάµικο & ελαιόλαδο)
05. Punta Carena (πράσινη σαλάτα, µαρούλι, ντοµατίνια, µπέικον, κρουτόν & vinegraite)
06. Scoglio Ricotta (πράσινη σαλάτα, µαρούλι,ψιλοκοµµένα ντοµατίνια, καπάρη, πράσινη πιπεριά, τριµµένη

FREE

CAPRI 1978

7.00€

φέτα, ελιές, κρουτόν & ελαιόλαδο)

07.Caprile (µε πένες, πράσινη σάλατα, µαρούλι, ντοµατίνια, µπέικον, παρµεζάνα, σως καίσαρα)
08.Tiberio (πράσινη σαλάτα, µαρούλι,φιλέτο κοτόπουλο, φύλλα ρόκας, καρότο, ντοµατίνια, κρουτόν, σως
κοκτέιλ)

www.facebook.com/capri-pizza-pasta

1,00€
2,50€
2,50€
4,00€
3,00€
3,50€
2,50€
5,00€

