
       ΜΕΝU 
      ΣΑΛΑΤΕΣ 

• Caprese με Burrata, πέστο βασιλικού, ντοματίνια , φυστίκιΑιγίνης& έξτρα παρθένο  
                  ελαιόλαδο                  7,60€ 

• Verde με κατσικίσιο τυρί chevre, κόκκινη & πράσινη λόλα, βαλεριάνα, σπανάκι baby,   
κάσιους βουτύρου &βινεγκρέτ από φρούτα του δάσους                         8,30€ 

• Caesar’s με φιλέτο κοτόπουλο, iceberg, μπέικον, καλαμπόκι, κρουτόν, flakes παρμεζάνας  
&dressing αντζούγιας                8,50€ 

• Panzanella ντομάτα, τρίχρωμα ντοματίνια, baby ρόκα, πιπεριές, αγγούρι, πίκλα κρεμμύδι 
         Ελιές ροδέλες, φρυγανισμένο ψωμί,flakes παρμεζάνας dressing από λευκό  
         βαλσάμικο & ελαιόλαδο                                9,00€ 

• Prosciutto με prosciouttoSanDaniele, κόκκινη & πράσινη λόλα, βαλεριάνα, σπανάκιbaby,  
καρυδόψιχα, αποξηραμένασύκα, flakes παρμεζάνας & βινεγκρέτ ροδιού                        9,50€ 

 
 

ΟΡΕΚΤΙΚΑ 
• Μπρουσκέτα από ζυμωτό καρβέλι με ταρτάρ ντομάτας, καπαρόμηλα, πέρλες  

από κρεμώδες τυρί & λάδι βασιλικού                     6,90€ 
• Μπρουσκέτα από ζυμωτό καρβέλι με γκοργκοντζόλα, προσούτο, λάδι μαύρης 

Τρούφας & φρέσκο πιπέρι          7,00€ 
• Μπρουσκέτα από ζυμωτό καρβέλι με τυρί ρικότα, φέτες από μοσχαρίσιο παστράμι 

&chutney δαμάσκηνου              7,90€ 
• Κατσικίσιο τυρί με κριτσίνια σουσαμιού και μέλι με άρωμα μαύρης τρούφας        7,00€ 
• Carpaccio από μοσχαρίσιο φιλέτο με τριμένη παρμεζάνα και microgreens σκόρδου      10,50€ 
• Πλατό τυριών  επιλεγμένα τυριά με συνοδευτική μαρμελάδα &κριτσίνια                                 10,50€ 
• Πλατό αλλαντικών επιλεγμένα αλλαντικά με κριτσίνια          12,50€ 

   
 

   RISOTTI 
• Risotto κολοκύθας butternut με proscioutto San Daniele, λάδι τρούφας & μυρώνια          10,90€ 
• Risotto al funghi με φρέσκα μανιτάρια, porcini, baby ρόκα & λάδι μαύρης τρούφας          12,90 € 
• Gnocchi πατάτας με κρεμώδη σαλάτα από γκοργκοντζόλα, καρυδόψιχα, σχοινόπρασο    9,50€ 

  
 

    PASTA 
• Vegeterian,  rigatoni με σάλτσα ντομάτας, μελιτζάνα, κολοκυθάκι, ντοματίνια, φέτα  

& λάδι βασιλικού                                      7,50€ 
• Pesto rigatoni με πέστο βασιλικού & φρέσκα ντοματίνια          7,50€ 
• Pomodoro,  pappardelle με burrata, σάλτσα ντομάτας και ντοματίνια                        8,00€ 
• Cacio e pepe spaghetti με mix πιπεριών, παρμεζάνα grana Padano & porcini                        8,00€ 
• Ragu pappardelle με σάλτσα ντομάτας, μοσχαρίσιο κιμά & καρέ λαχανικών                         8,50€ 
• Al burro linguine με κρέμα βουτύρου, παρμεζάνα grana Padano & μοσχοκάρυδο                8,50€ 
• Pollo pappardelle με κρέμα γάλακτος, φρέσκα μανιτάρια, κοτόπουλο, porcini  

            & λάδι λευκής τρούφας                9,00€ 
• Tartuffo linguine  με σάλτσα από λάδι τρούφας, φρέσκα μανιτάρια, porcini  

                  & φρέσκο θυμάρι                                  9,50€ 
• Carbonara spaghetti με κρέμα αυγού, guanciale & flakes παρμεζάνας                                    9,50€ 

Τα ζυμαρικά είναι φρέσκα δικής μας παραγωγής 



 

 
 
 
PIZZA 

• Margherita με σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, παρμεζάνα, ντοματίνια & φρέσκο  
          βασιλικό                                             8,50€ 

• Mediterranea με σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, φέτα, ελιές, κρεμμύδι, πιπεριές,  
                              φρέσκα μανιτάρια & ρίγανη                                                   9,50€ 

• Salumi misti με σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, gourmet ζαμπόν, σαλάμιαέρος  
                           &μπέικον                                           10,00€ 

• Pollo με σάλτσα ρουαγιάλ, παρμεζάνα, μοτσαρέλα, κοτόπουλο, καλαμπόκι & μπέικον    10,00€ 
• Prosciutto με σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, προσούτο, babyρόκα, flakes παρμεζάνας  

                      & λάδι βασιλικού                                                  11,00€ 
• Funghi e tartufo μεσάλτσα ντομάτας, παρμεζάνα, μοτσαρέλα, φρέσκα μανιτάρια,  

      Πορτσίνι,baby ρόκα, φρέσκο θυμάρι & πούδρα τρούφας                 11,00€ 
• Πανσέτα καπνιστή πανσέτα, καραμελωμένο κρεμμύδι, φρέσκια ντομάτα & παρμεζάνα  11,00€ 
• Gorgonzola με σάλτσα ντομάτας, παρμεζάνα, μοτσαρέλα, γκοργκοντζόλα,  

           αποξηραμένα σύκα, καρύδια& baby σπανάκι                                11,50€ 
• Πεϊνιρλί με τυρί γκούντα, μοτσαρέλα, μπέικον, αυγό, & σχοινόπρασο                    6,50€ 

 
 

ΓΛΥΚΑ 
• Πανακότα με σιρόπι πραλίνας φουντουκιού & φρέσκες φράουλες                                  4,50€

  
• Πανακότα εσπρέσο με γλάσο εσπρέσο &baileys                        5,00€ 
• Τιραμισού με κρέμα μασκαρπόνε και σαβαγιάρ με άρωμα εσπρέσο                                  5,00€

  
• Apple crumble compote μήλου, crumble βουτύρου, αλμυρή καραμέλα βουτύρου  

συνοδευόμενη από παγωτό                                      6,00€ 
• Πεϊνιρλί με πραλίνα φουντουκιού, φράουλες, μπανάνα & σιρόπι σοκολάτας       7,00€ 

 
 

 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑΜΠΥΡΕΣ 

Coca-Cola250ml                         2,50€  Birra Moretti 400ml                   4,00€ 
Fantaκόκκινη/μπλε250ml                        2,50€  Mamos 330ml                                3,00€ 
Sprite 250ml                                       2,50€  Fisher 330ml                   3,00€ 
Soda Schweppes 250ml          3,00€ 
Pink grapefruit soda Schweppes 250ml.             3,00€ 
S.Pellegrino sparkling water 250ml                       3,00€ 
Aqua Panna natural mineral water 1lt.                2,50€ 
 
 
 
   SPRITZ      COCKTAIL 
Aperol spritz Aperol, prosecco, soda       6,00€   Negroni Campari, Antica formula 
Campari spritz Campari, prosecco, soda       6,00€                    Bombay gin    7,00€ 
Italicus spritz Italicus, prosecco, soda       6,50€  Italicus negroni Italicus, Antica 
           Formula Bombay gin 
                            7,50€ 



     
ΚΡΑΣΙΑ 

 
ΛΕΥΚΑ       ΦΙΑΛΗ         ΠΟΤΗΡΙ 
Γκιρλέμης Sauvignon/Μαλαγουζιά             18,00€  4,50€ 
 
ΑσσύρτικοΠαπαγιαννάκος                          23,00€ 
 
PinotGrigioregions Zonnin    20,00€  5,50€ 
 
Μαντινεία Μποσινάκης      21,00€ 
 
Πλάνο τέχνης οίνου     24,00€ 
 
Terreliade Inzolia Chardonnay    22,00€ 
 
Σαββατιανό Παπαγιαννάκος    19,00€  5,50€ 
 
Tenuta Casteani Vermedino    22,00€ 
 
 
ΡΟΖΕ 
Γκιρλέμης Syrah      19,00€  4,50€ 
 
Granatus Παπαγιαννάκος    20,00€  5,50€ 
 
Cipresseto Antinori     23,00€ 
 
 
ΚΟΚΚΙΝΑ 
Γκιρλέμης Merlot/Sauv/Cabernet   19,00€  5,00€ 
 
Nebbiolo Καριπίδη      25,00€ 
 
Ξινόμαυρο Διαμαντής     31,00€ 
 
Rosso Di Moltancino Altesino    31,00€ 
 
Terre Di San Leonardo Alto Adige   28,00€ 
 
Chianti Ricasoli      23,00€  6,00€ 
 
Valpolicella classic superiore zeanto   24,00€  6,50€ 
 
 
ΕΠΙΔΟΡΠΙΟΙ ΟΙΝΟΙ 
Samos Anthemis      17,00€  4,50€ 
 
 
ΑΦΡΩΔΗ 
Moscato D’Asti Pietro     18,00€  4,50€ 
 
Prosecco Val D’oca balbi     19,00€  5,00€ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 



          
             MENU 
  

   SALADS 
• Caprese with burrata, basil pesto, cherry tomatoes, peanuts & virgin oil                    7,60€ 
• Verde with green & red leaf lettuce, valerian, baby spinach, radicchio, goat cheese, cashews  

             & forest fruits vinaigrette                 8,30€ 
• Caesar’s with iceberg, bacon, chicken, corn, croutons, parmesan flakes & dressing    8,50€    
• Panzanella tomato, cherry tomatoes, baby arugula, peppers, cucumber, onion pickles, olives 

Baked bread, parmesan flakes, white vinegar dressing, olive oil     9,00€ 
• Prosciutto with green & red leaf lettuce, valerian, baby spinach, radicchio, prosciutto, nuts  

                      dried figs, parmesan flakes & pomegranate vinaigrette                                      9,50€ 
 
 
 
                                       APPETIZERS 

• Bruschetta with tomato tartar, caper berries, creamy cheese pearls & basil oil.                                   6,90€ 
• Bruschetta with gorgonzola cheese, prosciutto crudo, black truffle oil & fresh pepper                        7,00€ 
• Bruschetta  with ricotta cheese, sliced pastrami & plum chutney      7,90€ 
• Goat cheese with sesame breadsticks & black truffle aroma                      7,00€ 
• Beef Carpaccio with grated parmesan & garlic microgreens                    10,50€    
• Cheese platter  variety of cheese accompanied by jam & breadsticks    10,50€ 
• Meat platter variety of cold cuts with breadsticks      12,50€ 

 

      
 

 
 

            RISOTTO/GNOCCHI 
• Pumpkin risotto butternut with prosciutto, truffle oil & parsley                  10,90€ 
• Risotto al funghi risotto with fresh mushrooms, porcini, baby arugula & black truffle oil.          12,90€ 
• Gnocchi potato gnocchi with cream, gorgonzola cheese nuts, chives & fresh pepper     9,50€ 

 
 
 

   PASTA 
• Vegetarian rigatoni with tomato sauce with eggplant, pumpkin, feta cheese & basil oil                 7,50€ 
• Pesto rigatonni with basil pesto & cherry tomatoes      7,50€ 
• Pomodoro pappardelle with burrata, tomato sauce & cherry tomatoes                   8,00€ 
• Caccio e pepe spaghetti with pepper mix, parmesan grana Padano & porcini                   8,50€ 
• Ragu papardelle with tomato sauce, minced beef & vegetables     8,50€ 
• Al Buro linguine with butter cream, parmesan Grana Padano & nutmeg    8,50€ 
• Pollo papardelle with cream, chicken, porcini & white truffle oil                    9,00€ 
• Tartuffo linguine with truffle oil sauce, fresh mushrooms, porcini & fresh thyme                  9,50€ 
• Carbonara spaghetti with egg yolk, guanciale & parmesan flakes                   9,50€ 

 
 

The pasta is fresh of our own production 



 

 
 
 
    PIZZA 

• Margherita with tomato sauce, mozzarella, parmesan, cherry tomatoes & fresh basil.                  8,50€ 
• Mediterranea with tomato sauce, mozzarella, feta cheese, olives, onion, pepper, fresh  

                             Mushrooms & oregano                    9,50€ 
• Salumi misti with tomato sauce, mozzarella, gourmet ham, salami & bacon.                                 10,00€ 
• Pollo with royale sauce, parmesan, mozzarella, chicken, corn & bacon                             10,00€ 
• Prosciutto with tomato sauce, mozzarella, prosciutto cudo, baby arugula, parmesan flakes 

                      & basil oil                   11,00€ 
• Funghi e tartufo with tomato Sause, parmesan, mozzarella, fresh mushrooms, porcini, 

             baby arugula, fresh thyme & truffle powder             11,00€ 
• Pancetta smoked pancetta, caramelized onionι, fresh tomato & parmesan.                          11,00€ 
• Gorgonzola with tomato sauce, parmesan, mozzarella, gorgonzola, dried figs nuts & baby 

                        spinach                                11,50€ 
• Peinirli with gouda cheese, mozzarella, bacon, egg, & fresh thyme                  6,50€ 

 
 

   DOLCI 
• Panna cotta with mastic, strawberries & honey syrup                  4,00€  
• Panna cotta espresso with espresso icing & bailey’s                   5,00€ 
• Tiramisu with mascarpone cream & espresso dipped ladyfingers                                         5,00€  
• Apple crumble apple compote, butter crumble, salted caramel & ice cream                                6,00€  
• Peinirli with hazelnut praline, strawberries, banana & caramel syrup.                      6,50€ 

 
 

 
                REFRESHMENTS                                              BEERS 

        Coca-Cola 250ml                                  2,50€  Birra Moretti 400ml            4,00€    
        Fanta red/blue 250ml                  2,50€  Mamos 330ml                             3,00€ 
        Sprite 250ml     2,50€  Fisher 330ml                 3,00€ 
        Soda Schweppes 250ml   3,00€ 
        Pink grapefruit soda Schweppes 250ml  3,00€ 
        S.Pellegrino sparkling water 250ml 3,00€ 
        Aqua Panna natural mineral water 1lt 2,50€ 
 
 
 
         SPRITZ         COCKTAIL 
        Aperol spritz Aperol, prosecco, soda  6,00€   Negroni Campari, Antica formula 
        Campari spritz Campari, prosecco, soda 6,00€               Bombay gin            7,00€ 
        Italicus spritz Italicus, prosecco, soda  6,50€  Italicus negroni Italicus, Antica 
                    Formula Bombay gin  
                    7,50€ 
                                 
 



  WINES 
 
WHITE                BOTTLE           GLASS 
Girlemis Sauvignon/Malagousia               18,00€  4,50€ 
 
Assyrtiko Papagiannakos                          23,00€ 
 
Pinot Grigio regions Zonnin    20,00€  5,50€ 
 
Mantinia Bosinakis      21,00€ 
 
Plano Malagousia      24,00€ 
 
Terreliade Inzolia Chardonnay    22,00€ 
 
Soave classic Zenato     20,00€ 
 
Savatiano Papagiannakos    19,00€  5,50€ 
 
Tenuta Casteani Vermedino    22,00€ 
 
 
ROSE 
Girlemis Syrah      19,00€  4,50€ 
 
Granatus Papagiannakos    20,00€  5,50€ 
 
Cipresseto Antinori     23,00€ 
 
 
RED 
Girlemis Merlot/Sauv/Cabernet   19,00€  5,00€ 
 
Nebbiolo Karipidi      25,00€ 
 
Xinomavro Diamantis     31,00€ 
 
Rosso Di Moltancino Altesino    31,00€ 
 
Terre Di San Leonardo Alto Adige   28,00€ 
 
Chianti Ricasoli      23,00€  6,00€ 
 
Valpolicella classic superiore zeanto   24,00€  6,50€ 
 
 
DESSERT WINES 
Samos Anthemis      17,00€  4,50€ 
 
 
SPARKLING 
Moscato D’Asti Pietro     18,00€  4,50€ 
 
Prosecco Val D’oca balbi     19,00€  5,00€ 
 


