
Pan / Ψωμί 0.75€

Papas Fritas / Papas Asesinas 3.20€ / 4.30€
Πατάτες τηγανιτές με αλάτι και ρίγανη / 
Πατάτες τηγανιτές με cheddar & bacon sauce 

Empanadas 1.50€
Παραδοσιακά πιτάκια Αργεντινήςμε γέμιση τυρί,  (τμχ.)
κοτόπουλο ή κιμά μοσχαρίσιο

Provoleta 5.00€
Παραδοσιακό Αργεντίνικο καπνιστό τυρί στην σχάρα με julienne 
λιαστή τομάτα, πέστο βασιλικού & κρέμα βαλσάμικου

Filo Relleno con Queso de Cabra 4.80€
Κατσικίσιο τυρί με θυμάρι σε φύλλο κρούστας με μέλι 
και μαύρο σουσάμι

Choripan con Pebre 6.00€
Μπουσκέτα με σάλτσα Pebre και λουκάνικο χωριάτικο

Pure de Papas 3.80€
Πουρέ πατάτας και καρότου με καραμελωμένα κρεμμύδια

Verduras a la Plancha 4.60€
Κολοκυθάκι, μελιτζάνα, πιπεριά και μανιτάρι στην σχάρα
με κρέμα βαλσάμικου

Baby Papas a la Provencial 4.80€
Baby πατάτες hasselback με chimichurri compound butter
& sauce γιαουρτιού

Salchicha 3.50€
Σπιτικό χωριάτικο λουκάνικο

Entradas / Ορεκτικά



Classica 13.50€ 14.50€
(Με φέτες λεμονιού & μαϊντανό)

Caballo 15.00€ 16.00€
(Με τριμμένο τυρί & τηγανιτό αυγό)

Caprese 14.50€ 15.50€
(Με τριμμένο τυρί, ντομάτα & πέστο βασιλικού)

Napolitana 15.50€ 16.50€
(Με σάλτσα ναπολιτάνα, ζαμπόν, τριμμένο τυρί & ρίγανη)

Milanesas / ΣνίτσελMilanesas / Σνίτσελ

ή κοτόπουλο. Σερβίρονται είτε με πουρέ 
πατάτας είτε με ψητά λαχανικά.

Όλα μας τα σνίτσελ είναι από κρέας angus 
ή κοτόπουλο. Σερβίρονται είτε με πουρέ 

πατάτας είτε με ψητά λαχανικά.



Ensaladas / Σαλάτες

Remolacha 7.50€
Παντζάρι, baby πατζαρόφυλλα, baby ρόκα, φρέσκο κρεμμύδι,
φιστίκι αιγίνης, γιαούρτι με δύοσμο & dressing βαλσάμικου

Lentejas 7.80€
Φακές beluga, φινόκιο, πιπεριές, τοματίνι, αβοκάντο και
dressing Πορτοκαλιού

Griega 6.80€
Τομάτα, κρεμμύδι, αγγούρι, πιπεριά, ελίες και κατσικίσιο τυρί

La Argentina 8.00€
Λόλα, σύγκλινο, τοματίνι, φρέσκο κρεμμύδι, κολοκύθι & μανιτάρι ψητά,
κρουτόν, σύκο, γραβιέρα σε dressing γλυκόξινης 

Repollo – Zanahoria 6.50€
Λάχανο, καρότο, σέλερυ, μαϊντανό, κρουτόν σκόρδου & λαδολέμονο

Rucula 6.20€
Ρόκα, παρμεζάνα, αβοκάντο & ξύδι βαλσάμικο

Chimichurri 2.80€
(Σάλτσα με μαϊντανό, σκόρδο, ελαιόλαδο, ρίγανη, 
καυτερή πιπεριά & ξύδι)

Salsa de Palta 3.20€
(Λιωμένο αβοκάντο με λεμόνι & σκόρδο)

Mayonesa de Apio 2.70€
(Μαγιονέζα & σέλερυ)

Barbacoa 2.70€
(Σπιτική σάλτσα μπάρμπεκιου)

Criolla 2.50€
(Πελτές ντομάτας, κρεμμύδι, καυτερή πιπεριά & ξύδι)

Salsas / Σάλτσες



Costeleta Redonda 38.00€/kg
(Σπαλομπριζόλα, περίπου στα 750 - 900gr ανά μπριζόλα)

Costeleta Sin Lomo 38.00€/kg
(Rib-eye με κόκκαλο, περίπου στα 500 - 650gr ανά μπριζόλα)

Costeleta Con Lomo 38.00€/kg
(T-bone, περίπου στα 500 - 650gr ανά μπριζόλα)

Cuadril 39.00€/kg
(Κιλότο)  300gr/11.70€
 500gr/19.50€

Costillas 26.00€/kg
(Παϊδάκια, περίπου στα 500gr η μερίδα)

Lomo 65.00€/kg
(Φιλέτο) 300gr/19.50€
 500gr/32.50€

Χρησιμοποιούμε φρέσκο μοσχαρι γάλακτος
ξανθιάς ράτσας. Λόγω της έλλειψης μυοσφαιρίνης, 
το κρέας που φτάνει στο τραπεζι σας, ακόμη και σε 

ψήσιμο medium-rare βαθμού, είναι ανοιχτού χρώματος. 
Το ψήσιμο εκτελείτε με τον αυθεντικό Αργεντίνικο 

τρόπο και όλες οι κοπές συνοδεύονται με τρεις 
διαφορετικές σπιτικές σάλτσες. 

Βαθμοί ψησίματος:
Rare: 30-32°C

Medium-Rare: 39-41°C
Medium: 52-54°C

Medium-Well: 62-64°C
Well Done: 72°C+

La Parrilla / To Γκριλ



Postres / Επιδόρπια

Cheesecake de Muras 5.00€
(Mε σπιτική σως μούρων)

Volcan 6.50€
(Σοκολατένιο brownie με dulce de leche & παγωτό βανίλια)

Flan 4.20€
(Λατίνικη εκδοχή του crème caramel)

Milhojas De Banoffee 6.80€
(Mille-fueille Banoffee)

Παγωτό Βανίλια 2.00€

Παγωτό Mango Sorbet 2.00€

 *Για το μαγείρεμα και τις σαλάτες χρησιμοποιούμε
αγνό παρθένο ελαιόλαδο. 

*Για το τηγάνισμα χρησιμοποιούμε ηλιέλαιο. 
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους. 

Το κατάστημα διαθέτει έντυπα-δελτία παραπόνων στην 
είσοδο.  

Αγορανομικός υπεύθυνος: Μυλωνά Μαργαρίτα


