
                                                            Antipasti  
 

Panini                                                                                                   1,00€ 

Χειροποίητο ψωμάκι από ζυμάρι πίτσας                                                                 

Pane all’aglio                                                                                       4,50€ 

Χειροποίητο σκορδόψωμο, με σκορδοβούτρο, ντοματίνι, άγρια ρόκα & 

σκορδόλαδο                                                    

Focaccia                                                                                               4,70€ 

Ντοματίνι, ρίγανη & ελαιόλαδο  

Bruschetta di verdure                                                                           5,20€ 

Μους φέτας, άγρια ρόκα, pico de gallo & σκορδόλαδο                                                                                                                                                                     

Bruschetta Panini                                                                                5,50€ 

Αντζούγιες, σάλτσα ντομάτας & ρίγανη       

Bruschetta di mortadella Bologna                                                       6,00€ 

Sauce ροκφόρ, σκορδόλαδο, μαύρο πιπέρι, λόλα & μορταδέλα bologna  

Funghi al vino rosso                                                                            5,80€ 

Μανιτάρια σοτέ με κόκκινο κρασί, μέλι & δεντρολίβανο 

Pane con ragout                                                                                   6,50€ 

Χειροποίητο γεμιστό ψωμάκι με μοσχαράκι ραγού & μοτσαρέλα 

 

Panini con pesto e crudo                                                                                        6,90€ 

Ρολάκια γεμιστά με χειροποίητο pesto βασιλικού, ντοματίνι, μοτσαρέλα & prosciutto 

crudo                              

Bocconcini                                                                                                       7,00€ 

Ποικιλία με οκτώ mini πιτσάκια ( pesto, quattro formaggi, prosciutto crudo, salami 

Milano) 

Melanzana Siciliana                                                                                      7,30€ 

 Γεμιστή μελιντζάνα με σάλτσα Napoli, pesto & παρμεζάνα. Συνοδεύεται από sauce 

γιαουρτιού με πουρέ μελιντζάνας  

Cheesecake di salmone                                                                               10,40€ 

Cheesecake με βάση παξιμάδι χαρουπιού, γέμιση με τυρί κρέμα, λάιμ, σολωμό και 

άνηθο και για τελείωμα άγρια ρόκα με φιλετάκια καπνιστού σολωμού 

                        

 

                                                 Insalate 

Caesar’s                                                                                                7,50€ 

Λόλα, iceberg, κοτόπουλο, μπέικον, croutons & flakes παρμεζάνας  

Panini                                                                                                   7,50€ 

Άγρια ρόκα, σπανάκι, λόλα, μανούρι, σουσάμι & vinaigrette μελιού    

Panzanella                                                                                                          8,00€ 

Παξιμάδι χαρουπιού, κρεμμύδι, ντοματίνι, αγγούρι, ελιές, πράσινη πιπεριά, κάπαρη, 

φέτα, ελαιόλαδο, ξύδι βαλσάμικου & ρίγανη       

 



 

Barbabietola rossa                                                                                                 8,00€ 

Άγρια ρόκα, σπανάκι, παντζάρι, καραμελωμένο φιστίκι & vinaigrette 

βαλσάμικου           

Tonellata                                                                                                                 8,20€ 

Πένες με τόνο, μπρόκολο, καλαμπόκι, φρέσκο κρεμμυδάκι, άνηθο, ελαιόλαδο & 

λεμόνι 

Di salmone                                                                                                            10,40€ 

Καπνιστός σολωμός με κινοά ανάμεικτη, κόκκινο λάχανο, πράσο, vinaigrette λάιμ & 

ξύσμα τζίντζερ 

 

                                         Piatti Principali  
Pollo napolitaine                                                                                                    8,70€ 

Παναρισμένο στήθος κοτόπουλο με σάλτσα Napoli, παρμεζάνα, μοτσαρέλα & 

μαϊντανό. Συνοδεύεται από πουρέ γλυκοπατάτας 

Pollo alla crema                                                                                   9,00€ 
Φιλετίνια κοτόπουλο, μανιτάρια, κρέμα γάλακτος & σχοινόπρασο.  

Gnocchi ricotta                                                                                                      9,40€ 

Χειροποίητο νιόκι ricotta με κρέμα γάλακτος, μανιτάρια, κατσικίσιο τυρί, λάδι 

τρούφας & σχοινόπρασο 

Scaloppine al limone                                                                                              9,90€ 

Χοιρινά σκαλοπίνια με σάλτσα λεμονιού, σβησμένα με βερμούτ. Συνοδεύονται από 

πουρέ πατάτας & καρότου  

Filetto di maiale con riso selvatico                                                    10,30€ 
Φιλετάκια ψαρονέφρι, σάλτσα κόκκινου κρασιού, άγριο ρύζι & φρέσκο κρεμμυδάκι.   

Spigola con verdure                                                                                           13,40€ 

Φρέσκο λαβράκι σοτέ με άγρια ιταλικά ραδίκια & gremolata 

  

 

 

 

 

 

                                             Pasta 

 

Napolitana                                                                                            6,50€ 
Σπαγγέτι με σάλτσα ντομάτας, ντοματίνι & φρέσκο βασιλικό.  

Di verdure                                                                                                             7,30€ 

Λιγκουίνι με σάλτσα Napoli, κρέμα γάλακτος, ντοματίνι, κρεμμύδι, πράσο, ελιές, 

πράσινη πιπεριά, κολοκυθάκι, ούζο & ρίγανη    

Arrabbiata                                                                                            7,40€ 
Σπαγγέτι με σάλτσα ντομάτας, ντοματίνια, σκορδόλαδο & μπούκοβο.   

Puttanesca                                                                                                              7,40€ 

Λιγκουίνι με ντοματίνι, κρεμμύδι, ελιές, σκόρδο, κάπαρη, αντζούγιες & μπούκοβο 

Amatriciana                                                                                         7,90€ 

Πέννες με σάλτσα ντομάτας, χειροποίητη πάστα πιπεριάς, pancetta & μαιντανός.    

Carbonara                                                                                            8,40€ 

Σπαγγέτι με κρέμα γάλακτος, pancetta & μαιντανός.  



Bolognese                                                                                             8,60€ 
Λιγκουίνι με σάλτσα ντομάτας & μαϊντανό 

Tartufo                                                                                                 8,70€ 
Λιγκουίνι με χειροποίητη πάστα μανιταριών, μανιτάρια & λάδι τρούφας    

Pesto alla genovese                                                                                            8,80€ 

Πέννες με χειροποίητο pesto βασιλικού, κολοκυθάκια σοτέ & ντοματίνι  

Quatro formaggi                                                                                   9,00€ 
Πέννες με κρέμα γάλακτος, παρμεζάνα, pecorino piccante, gorgonzola, gouda & 

σχοινόπρασο  

A la creme                                                                                             9,10€ 

Τορτελίνια με κρέμα γάλακτος, μανιτάρια & σχοινόπρασο 

Con pollo                                                                                              9,10€ 

Πέννες με κρέμα γάλακτος, κοτόπουλο, μανιτάρια & σχοινόπρασο     

Ragout                                                                                                  9,40€ 

Ταλιατέλες, σάλτσα ντομάτας, μοσχαράκι ragu & μαιντανός 
 

*Διαθέσιμα ζυμαρικά: σπαγγέτι, πέννες, λιγκουίνι, ριγκατόνι 

* Ταλιατέλες,τορτελίνι, ολικής άλεσης: σπαγγέτι, πέννες, λιγκουίνι +1,00€ 

* Φρέσκα ζυμρικά: strascinati, tortellini di formaggi, scialatielli +2,00€ 
 

 

 

                                                 Pasta Fresca 
Valeria                                                                                                                  10,20€ 

Φρέσκο strascinati με κρέμα γάλακτος, pancetta, ζαμπόν, μανιτάρια & φρέσκο 

κρεμμυδάκι 

La Coronata                                                                                                         10,80€  

Φρέσκο, γεμιστό με τυρί, tortellini με κρέμα γάλακτος, κοτόπουλο, μπρόκολο, 

κολοκυθάκι & άνηθο 

Di mare                                                                                                                 13,00€ 

Φρέσκο scialatielli με σάλτσα Napoli, μπισκ, ντοματίνι, φινόκιο, γαρίδες & μύδια 

 

 

 

 

                                             Risotto 

Tartufo                                                                                                9,00€ 

Με χειροπίητη πα΄στα μανιταριών, μανιτάρια & λάδι τρούφας 

Milanese                                                                                              9,50€ 

Με κοτόπουλο, σαφράν & αποξηραμένο prosciutto crudo 

 

 

 

                                                      Pizza 

                                                                                      28cm                 34cm 

 

Margherita                                                                               7,00€                  9,00€ 

Σάλτσα ντομάτας & μοτσαρέλα  



Pepperoni                                                                       7,50€                  9,50€ 
Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα & πεπερόνι     

Jamon-Bacon                                                                            8,10€               10,10€ 

Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, ζαμπόν & μπέικον      

Ecologica                                                                          8,50€              10,50€ 

Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, κρεμμύδι, μανιτάρια, ελιές, πράσινη πιπεριά & ρίγανη  

Vezouvios                                                                        8,50€               10,50€ 

Πικάντικη σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, κρεμμύδι & πολύχρωμες πιπεριές    

Di paese                                                                           9,00€               11,00€ 

Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, κρεμμύδι, φέτα, ντομάτα, ελιές, πράσινη πιπεριά & 

ρίγανη      

Tacchino                                                                                  9,00€                  11,00€ 

Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, γαλοπούλα, μανιτάρια & πράσινη πιπεριά  

Carbonara                                                                      9,00€                11,00€ 

Κρέμα γάλακτος, μοτσαρέλα, μπέικον, παρμεζάνα & μαϊντανός 

Quattro formaggi                                                                   9,00€                 11,00€ 

Σάλτσα ντομάτας, παρμεζάνα, pecorino piccante, gorgonzola & gouda   

Special                                                                          10,00€               12,00€ 

Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, ζαμπόν, πεπερόνι, μανιτάρια, πιπεριά πράσινη, 

μπέικον & σαλάμι μπύρας     

Quatro Stagioni                                                            10,00€               12,00€ 

Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, ζαμπόν, μπέικον, πεπερόνι & σαλάμι μπύρας   

 Piccante                                                                            10,00€             12,00€ 

Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, σουτζούκι, πεπερόνι & χωριάτικο λουκάνικο 

Pesto                                                                            10,00€                 12,00€ 

Χειροποίητο pesto βασιλικού, μοτσαρέλα, παρμεζάνα & ρόκα  

Prosciutto                                                                                 10,50€               12,50€ 

Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, prosciutto & ρόκα   

Tartufo                                                                          10,50€                 12,50€ 

Χειροποίητη πάστα μανιταριών, ποικιλία μανιταριών, παρμεζάνα & λάδι τρούφας 

Pollo panini                                                                     10,50€               12,50€ 

Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, φέτα, κοτόπουλο, μανιτάρια, φρέσκια ντομάτα & 

ρίγανη  

 Panini                                                                          10,50€               12,50€ 

Σάλτσα ντομάτας, φέτα, μοτσαρέλα, παρμεζάνα, gouda & πεπερόνι 
Spinacio                                                                        10,50€             12.50€  

Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, σπανάκι, φέτα & κατσικίσιο τυρί  

Pollo BBQ                                                                                10,70€               12,70€ 

Σάλτσα BBQ, μοτσαρέλα & κοτόπουλο 

La Coronata                                                                                10,90€              12,90€ 

Pesto ρόκας, μοτσαρέλα, ντοματίνι, κοτόπουλο & μπρόκολο   

Di mare                                                                                        12,00€             15,00€ 

Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, γαρίδες, μύδια & κατσικίσιο τυρί   

 
  

 
                                                       



                              

 

                                     Corner Italiano 

Italiana Margherita                                                    9,00                   11,00€ 
Λεπτή ζύμη με σάλτσα ντομάτας, φρέσκια μοτσαρέλα, ντοματίνι & φρέσκο βασιλικό. 

Italiana Prosciutto Crudo                                          11,00€                 13,00€ 

Λεπτή ζύμη με σάλτσα ντομάτας, φρέσκια μοτσαρέλα, ντοματίνι, prosciutto crudo & 

ρόκα.  

Gorgonzola                                                                  11,00€                13,00€  

Λεπτή ζύμη με σάλτσα ντομάτας, φρέσκια μοτσαρέλα, ντοματίνι, pecorino piccante, 

gorgonzola & παρμεζάνα. 

Italiana Pesto                                                               11,00€                13,00€ 

Λεπτή ζύμη με χειροποίητο pesto βασιλικού,φρέσκια μοτσαρέλα, ντοματίνι, 

παρμεζάνα, pecorino piccante & ρόκα. 

Italiana Carbonara                                                      11,00€               13,00€ 

Λεπτή ζύμη με κρέμα γάλακτος, φρέσκια μοτσαρέλα,ντοματίνι, pancetta, παρμεζάνα 

& μαϊντανό. 

Panzanella                                                                                  11,50€              13,50€ 

Λεπτή ζύμη με σάλτσα ντομάτας, φρέσκια μοτσαρέλα, ντοματίνι, ντοματίνι, αγγούρι, 

ελιές, κάπαρη, πράσινη πιπεριά, φέτα, ελαιόλαδο & ρίγανη 

Spianata Piccante                                                          11,50€             13,50€ 

Λεπτή ζύμη με σάλτσα ντομάτας, φρέσκια μοτσαρέλα,ντοματίνι, pancetta, σαλάμι 

Milano, spianata piccante & pecorino piccante. 

Con pollo                                                                       11,50€              13,50€ 

Λεπτή ζύμη με φρέσκια μοτσαρέλα, ντοματίνι, κρέμα γάλακτος, κοτόπουλο, 

μανιτάρια, παρμεζάνα & pecorino picante. 

Italiana Tartufo                                                             11,50€              13,50€ 

Λεπτή ζύμη με χειροποίητη πάστα μανιταριών, φρέσκια μοτσαρέλα, μανιτάρια & 

pecorino piccante 

Vía Véneto                                                                     11,50€              13,50€ 

Λεπτή ζύμη με σάλτσα ντομάτας, φρέσκια μοτσαρέλα, ντοματίνι, spianata piccante, 

λιαστή ντομάτα, τρίχρωμες πιπεριές & pecorino piccante 

 

 

                                         Calzone 

Calzone Piemonte                                                                   9,00€                11,00€ 

Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, πεπερόνι, ζαμπόν, μανιτάρια & ρίγανη 

Calzone Panini                                                              9,50€                11,50€ 

Σάλτσα ντομάτας, φέτα, μοτσαρέλα, παρμεζάνα, gouda & πεπερόνι 
 

                                   Chicago-Style Pizza 

Deep dish pepperoni                                                                                        10,00€ 

Σάλτσα ντομάτας, φέτα, μοτσαρέλα, παρμεζάνα, gouda & πεπερόνι 
Deep dish BBQ                                                                                   11,00€ 

Σάλτσα BBQ, μοτσαρέλα & κοτόπουλο 

 

 



Deep dish Black angus                                                                                        12,00€ 

Πικάντικη σάλτσα ντομάτας, λουκάνικο black angus, μοτσαρέλα, gouda, pecorino 

piccante με τυρί φιλαδέλφεια στο στεφάνι 
                                                            

 

 

 

                                                 

 

 

                                                    BURGERS  
 

Cheeseburger                                                                                        9,00€ 
Μπιφτέκι black angus 100% μοσχαρίσιο με ντομάτα, μαρούλι, κρεμμύδι, αγγουράκι 

τουρσί, τυρι cheddar & chef sauce. Συνοδεύεται απο φρέσκιες τηγανητές πατάτες   

Bbq burger                                                                                            7,50€ 
Ψητό κοτόπουλο μέσα σε χειροποίητο Panini με iceberg, κρεμμύδι, τυρι cheddar & 

BBQ sauce.  Συνοδεύεται απο φρέσκιες τηγανητές πατάτες     

Panini burger                                                                                       9,50€ 
Μπιφτέκι black angus 100% μοσχαρίσιο με μαρούλι, αγγουράκι τουρσί, 

καραμελωμένα κρεμμύδια, παρμεζάνα & honey mustard sauce. Συνοδεύεται από 

φρέσκιες τηγανητές πατάτες 

 

                                                                          

 

 

  

                                                            Dolce 

Torta di mele                                                                                        4,50€ 
Με φρέσκο μήλο, ζαχαρη & κανέλα 

Torta al limone                                                                                                      5,50€ 

Lemon pie με χειροποίητα τριμμένο μπισκότο, κρέμα λεμονιού & καψαλισμένη 

μαρέγκα. 

Tiramisu                                                                                                                 6,00€ 

Με χειροποίητα κρέμα tiramisu και σαντιγύ & αρωματισμένα σαβαγιάρ 

Panini aperto                                                                                        6,00€ 
Πραλίνα φουντουκιού, τριμμένο μπισκότο, κομμάτια φρέσκιας μπανάνας & σιρόπι 

καραμέλας  

Calzone Panini                                                                                     6,00€ 

Πραλίνα φουντουκιού, τριμμένο μπισκότο & σιρόπι καραμέλας.          



               

                                                    Bibita  

Νερό 1ltr                                                                                                                1,50€ 

Coca-cola 250ml                                                                                                  2,50€ 

Coca-zero 250ml                                                                                                 2,50€ 

Πορτοκαλάδα κόκκινη 250ml                                                                        2,50€ 

Πορτοκαλά μπλε 250ml                                                                                    2,50€           

Ανθρακούχο Νερό 250ml                                                                                  3,00€                  

 

 

 

                     

                                                    

 

                                              ΜΠΥΡΕΣ 

 

Amstel 500ml                                                                                                        3,00€ 

ΑΛΦΑ 500ml                                                                                                        3,00€ 

Fix 500ml                                                                                                              3,00€ 

Heineken 500ml                                                                                                  3,50€ 

 Fischer 500ml                                                                                                        3,50€ 

Kaiser 500ml                                                                                                          3,50€ 

 

                     

                                                              

 

                                                    

 

 

 

                                                     ΚΡΑΣΙΑ 

 
Ποτήρι κρασί                                                                                                         3,50€ 

½ Χύμα Κρασί                                                                                                       4,50€  

 Λευκό Ξηρό κρασί της Οικογένειας Μπούφα                                  14,00€  

Ροζέ κρασί της Οικογένειας Μπούφα                                                       14,00€ 

Κόκκινο Ξηρό κρασί της Οικογένειας Μπουφά                                               14,00€ 

Μαλαγουζιά-Sauvignon Blanc Gkirlemis Winery                                 24,00€  

Ροζέ Syrah Gkirlemis Winery                                                                     24,00€                                                 

Merlot - Cabernet Sauvignon Gkirlemis Winery                                  24,00€  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 


