
Ορεκτικά €

Ψημένες φέτες ψωμιού με σκόρδο, βασιλικό, ντομάτα και λάδι

Ποικιλία μανιταριών σωταριστά με σκόρδο, κρασί και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Ρολάκια μελιτζάνας στο φούρνο με μοτσαρέλα, βασιλικό, Prosciuto και παρμεζάνα

Κολοκυθάκια σε φέτες με παρμεζάνα και μοτσαρέλα στο φούρνο

Μοτσαρέλα από βουβαλίσιο γάλα, ντομάτα και βαλσάμικο

Αχνιστά όστρακα, σκόρδο, κρασί, μα'ι'ντανός

Σαλάτες €

αλάτα εποχής με διάφορα λαχανικά

Baby ρόκα, φρέσκα μανιτάρια, σκόρδο, βαλσάμικο και φλοίδες παρμεζάνα

Baby ρόκα, παντζάρι, σκόρδο, καρύδια και ντρέσινγκ γκοργκαντζόλας

Πέρλεςμοτσαρέλας, ντοματίνια, βασιλικός

Κοτόπουλο, μπέ'ι'κον, κουκουνάρι, κρουτόνς, παρμεζάνα ντρεσινγκ, iceberg και μαρούλι

Pizza €

Margherita (Ντομάτα και μοτσαρέλα)

Mista (Ζαμπόν, σαλάμι, φρέσκα μανιτάρια, πράσινη πιπεριά)

Greca (Φέτα, ελιές, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι)

Contadina (Μπρόκολο, κουνουπίδι και κόκκινη πιπεριά)

Carne Macinata (Κιμάς, κρεμμύδι)

Sicilana (Αντζούγιες, ελιές, σκόρδο,κάπαρη)

Diavolo (Πικάντικο Ιταλικό λουκάνικο, τσίλι, πιπεριά, ντοματίνια)

Affumicata (Καπνιστή μοτσαρέλα, μπέικον, μελιτζάνα)

Bianca (Παρμεζάνα, κρεμμύδι και Speck, χωρίς σάλτσα ντομάτας)

Tartufata (Ποικιλία μανιταριών και σάλτσα ταρτούφο)

Bufalina (Βουβαλίσιο λουκάνικο και αυγό)

Prosciutto crudo rucola (Prosciutto baby ρόκα, φλοίδες παρμεζάνα)

Pasta €

Spaghetti all’ Aglio-Olio Peperoncino ( κόρδο, ελαιόλαδο, πιπεριά, τσίλι)

Spaghetti al Pesto di Basilic (άλτσα βασιλικού, ντοματίνια)

Spaghetti alla Carbonara (Guanciale, αυγό, παρμεζάνα, μαύρο πιπέρι)

Linguine al Salmone ( Καπνιστός σολομός, φρέσκο κρεμμύδι, μαϊντανός και βότκα)
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Linguine ai Frutti di Mare (Φρέσκα χτένια, κυδώνια και μύδια με κρασί, σκόρδο, τσίλι, 

φρέσκο κρεμμύδι)

Penne alla Vodka (Κρέμα γάλακτος, σάλτσα ντομάτας,μπέικον και βότκα)

Penne alla Putanesca (Ατζούγιες, κάπαρη,σκόρδο, ελιές, πικάντικη κόκκινη σάλτσα)

Penne alla Norma  (Καπνιστή μοτσαρέλα, μελιτζάνα, μπέικον, σάλτσα ντομάτας)

Pasta fresca €

Garganelli Pasticciata (Κιμάς “alla Bolognese”, κρέμα γάλακτος)

Garganelli alla Leonardo (Speck, μανιτάρια, κρέμα γάλακτος

και σκόρδο)

Tagliatelle Vegetali (Μελιτζάνα, κολοκύθι, ντοματίνια, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα)

Tagliatelle al Tartufο e Funghi (Κρέμα τρούφας, μανιτάρια, σκόρδο)

Gnocchi al Gorgonzola e Pere (Γκοργκονζόλα, αχλάδι, φρέσκο κρεμμύδι, καρύδια, 

Prosciutto)

Ravioli al Burro e Salvia (Με γέμιση σπανάκι, ανθότυρο και παρμεζάνα, σάλτσα με 

βούτυρο και φασκόμηλο)

Tortelli Verdi al Burro e Salvia (Με γέμιση σέσκουλο, ανθότυρο,παρμεζάνα και θυμάρι, 

σάλτσα με βούτυρο και φασκόμηλο)

Carne €

Pollo al limone (Φιλέτο κοτόπουλο με σάλτσα λεμονιού, φρέσκα μυρωδικά και γλυκιά 

κόκκινη πιπεριά)

Saltimbocca alla Romana (καλοπίνια χοιρινό, Prosciutto, φασκόμηλο και λευκό κρασί)

Tagliata di manzo con Rucola (Λεπτές φέτες από μοσχαρίσιο Rib eye, baby ρόκα, 

βαλσάμικο και φλοίδεςπαρμεζάνα)

Επιδόρπια €

Tiramisu (Κρέμα μασκαρπόνε, καφές, λικέρ, σαβαγιάρ)

Musse-cioccolato (Αυθεντική μους σοκολάτα με κουβερτούρα, αυγό και Gin)

Sorbetto al Limone (ορμπέ με βιολογικό λεμόνι)

Cheesecake (Μπισκότο με κρεμώδες τυρί και βύσσινο)

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Σο μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 28/09/2014.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή 

την ημερομηνία και μετά δεν ευθύνεται το e-table.gr.

Σημείωση σχετικά με το μενού:
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