
Πίτσα (Ατομική/Κανονική/Γίγας) €

Μαργαρίτα (άλτσα ντομάτας, γκούντα) 3,00/7,00/10,00

Φούτζι (άλτσα ντομάτας, γκούντα, ζαμπόν, μανιτάρια, πράσινη πιπεριά) -/8,00/10,50

Ναπολιτάνα (άλτσα ντομάτας, γκούντα, ελιές, αντσούγιες, κάπαρη) -/-/-

Κουάτρο τατσιόνι (άλτσα ντομάτας, αγκινάρες, ελιές, πράσινη πιπεριά, μανιτάρια) -/8,00/10,50

Κουάτρο Φρομάτζι (άλτσα ντομάτας, γκούντα, ροκφόρ, κεφαλοτύρι, φέτα) -/8,00/10,50

Μαφιόζα (άλτσα ντομάτας, γκούντα, ζαμπόν, μανιτάρια, κάπαρη ελιές, πιπειά καυτερή) -/8,00/10,50

Καπριτσιόζα (άλτσα ντομάτας, γκούντα, ζαμπόν, μανιτάρια, πιπεριά, αγκινάρα, αυγά) -/8,00/10,50

Σόνου (άλτσα ντομάτας, γκούντα, τόνος, κρεμμύδι, ελιά) -/8,50/11,00

Χωριάτικη (άλτσα ντομάτας, γκούντα, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι, φρέσκια ντομάτα, 

ελιές, φέτα) 3,80/8,00/10,50

il Mondo Special (άλτσα ντομάτας, γκούντα, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, πράσινη 

πιπεριά) 3,80/8,00/10,50

Κοτόπουλου (άλτσα ντομάτας, γκούντα, μανιτάρια, κοτόπουλο) -/9,00/11,50

Κιμά (άλτσα ντομάτας, γκούντα, κιμάς*) -/9,00/11,50

Γύρος (άλτσα ντομάτας, γκούντα, γύρος*, κρεμμύδι, φρέσκια ντομάτα) -/-/-

Καρμπονάρα (άλτσα ντομάτας, γκούντα, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, κρέμα γάλακτος) -/8,00/10,50

Ινφέρνο (άλτσα ντομάτας, γκούντα, γαλοπούλα, μανιτάρια, φέτα) 3,80/8,00/10,50

Εξωτική (άλτσα ντομάτας, γκούντα, ανανάς, ζαμπόν) -/8,00/10,50

Μεξικάνα (άλτσα ντομάτας, γκούντα, κρεμμύδι, λουκάνικο, καυτερή πιπεριά, καλαμπόκι, 

φασόλια) -/8,00/10,50

Πεπερόνε (άλτσα ντομάτας, λουκάνικο, κρεμμύδι) 3,80/8,00/10,50

Ιδιαίτερες Γεύσεις (Ατομική/Κανονική/Γίγας) €

ισιλιάνα (άλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, φιλέτο σαρδέλας, κάπαρη, μαύρες ελιές) -/-/-

Χορτοφαγική (άλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, μελιτζάνα, κρεμμύδι, ντοματίνια, κάπαρη) -/-/-

Φρούτι ντι Μάρε (άλτσα ντομάτας, γκούντα, γαρίδες*, μύδια*) -/9,50/12,00

Θαλασσινή (άλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, ανάμεικτα θαλασσινά*, σκόρδο) -/-/-

Νηστίσιμη (άλτσα ντομάτας, κασέρι σόγιας, μανιτάρια, πιπεριά, ελιά, φρέσκια ντομάτα) -/8,00/10,50

Καπρέζε (άλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, φρέσκια ντομάτα, λάδι βασιλικού) -/8,50/11,00

Μιλάνο (άλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, σαλάμι Μιλάνο) -/-/-

Πιπεριές (άλτσα ντομάτας, κάπαρη, μοτσρέλα, πράσινες & κόκκινες πιπεριές, κρεμμύδι, 

σκόρδο) -/-/-

Προσούτο Ρόκα (Μοτσαρέλα, προσούτο, ρόκα, παρμεζάνα) -/10,50/14,00

Pizza di Parma (άλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, προσούτο Πάρμας) -/9,50/12,00

Νηστίσιμη Φέτας (άλτσα ντομάτας, φέτα νηστίσιμη, ελιές, πιπεριά, κρεμμύδι) -/-/-

Pizza Club -/9,00/11,50

IL Mondo
(Καραολή & Δημητρίου 220, Εύοσμος, Θεσσαλονίκη)

Μενού
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Ζυμαρικά (παγγέτι, πένες, ριγκατόνι, ταλιατέλες, τορτελίνι) (Piccolo/Grande) €

Al Burro (με βούτυρο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι) -/-

Aglio Olio (με σκόρδο, μαϊντανό και κρουτόν) -/-

Al Pesto (με πέστο βασιλικού) 4,40/6,00

Με πιτική σάλτσα ντομάτας
Napolitana (με σάλτσα ντομάτας και βασιλικό) 4,40/6,00

Arrabiata (με σκόρδο και καυτερή πιπεριά) 4,40/6,00

Caprese (με μοτσαρέλα, ντοματίνια και βασιλικό) -/6,50

Amatriciana (με μπέικον και κρεμμύδι ξερό, σβησμένη με λευκό κρασί) 5,10/7,00

Primavera (κολοκύθι, μελιτζάνα, μανιτάρια, πιπεριά, κρεμμύδι) -/-

Greca (με φέτα, ελιές, κάπαρη και ρίγανη) 4,90/6,50

Al Forno (ποικιλία ζυμαρικών, μπέικο, ζαμπόν και λιωμένη παρμεζάνα) -/7,50

Bolognese (με μοσχαρίσιο κιμά*, κρεμμύδι, σβησμένη με βότκα) 5,10/7,00

Mafioso (με μανιτάρια, προσούτο, σαλάμι Μιλάνου, κόκκινη και λευκή σάλτσα) -/-

il Mondo (με φρέσκια ρόκα, παρμεζάνα, προσούτο και ντοματίνια) 5,80/8,00

Gamberi (με γαρίδες* και φρέσκα μυρωδικά σβησμένα με κρασί) 6,10/8,50

πέσιαλ (με ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια) 5,10/7,00

Vegeterian (με φρέσκα λαχανικά και αρωματικά) -/-

Frutti di Mare (με μύδια*, γαρίδες*, σκόρδο και φρέσκο κρεμμύδι) -/-

Boskagiola (με ζαμπόν, μανιτάρια, κρέμα γάλακτος και κόκκινη σάλτσα) 5,10/7,00

Inferni (με γαλοπούλα, μανιτάρια και κόκκινη σάλτσα) 5,10/7,00

Με πιτική σάλτσα ντομάτας
Quattro Fromaggi (με γκούντα, κεφαλοτύρι, ροκφόρ και φέτα) 5,10/7,00

Carbonara (με μπέικον και άσπρη σάλτσα) 5,10/7,00

Carbonara (με προσούτο και άσπρη σάλτσα) 5,40/7,50

Pollo (με κοτόπουλο, μανιτάρια, σκόρδο και άσπρη σάλτσα) 5,40/7,50

Pollo e Broccoli (με κοτόπουλο, μπρόκολο και κρεμμύδι) -/7,50

Al Forno (με ποικιλία ζυμαρικών, άσπρη σάλτσα, μπέικον, ζαμπόν, παρμεζάνα) -/-

Al Fredo (με κρέμα γάλατος, σπανάκι και φέτα) -/-

Κοτόπουλο Λιαστή Ντομάτα (με κοτόπουλο, μανιτάρι, πιπεριά, κρέμα γάλακτος και 

πέστο λιαστής ντομάτας) 5,40/7,50

Porcini Troufa (με ποικιλία μανιταριών, πορτσίνο, λάδι λευκής τρούφας και κρέμα 

γάλακτος) 5,40/7,50

*κατεψυγμένα.                                                                                                                                                 

Όλα τα ζυμαρικά φούρνου +0.50€.                                                                                                                

Όλα τα τορτελίνια +0.50€.                                                                                                                                

ε όλα τα ζυμαρικά χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.

Καλτσόνε (Κανονικό/Γίγας) €

Καλτσόνε πέσιαλ (σάλτσα ντομάτας, γκούντα, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, πιπεριές) 8,00/10,50
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Πεϊνιρλί (Κανονικό/Γίγας) €

il Mondo (γκούντα, ζαμπόν, μανιτάρια) 8,00/10,50

Big Ben (γκούντα, μπέικον, αυγό) 8,00/10,50

Για τα πεϊνιρλί ή το καλτσόνε συνδυάστε τα υλικά που επιθυμείτε

κορδόψωμο €

Παραδοσιακό (με ντομάτα, φέτα και ρίγανη) 4,50

Ευρωπαϊκό (με ντομάτα, κασέρι και ρίγανη) 4,50

il Mondo (με ντομάτα, μοτσαρέλα και προσούτο) 6,50

Ομελέτες €

Μεξικάνα (4 αυγά, μανιτάρια, πιπεριά, καλαμπόκι, κόκκινα φασόλια) -

Χωριάτικη (4 αυγά, ντομάτα, ελιά, πιπεριά, φέτα) -

il Mondo (4 αυγά, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, πιπεριά) -

Ham Bacon (4 αυγά, ζαμπόν, μπέικον) -

Φτιάξτε την ομελέτα της αρεσκείας σας (βάση ομελέτας 4 αυγά)

Ριζότο €

Ριζότο με φρέσκια ντομάτα, αρωματισμένο με σαφράν 6,50

Ριζότο με φρέσκα λαχανικά 6,00

Ριζότο με κοτόπουλο και φρέσκα 7,00

Ριζότο με ποικιλία φρέσκων μανιταριών 6,50

Ριζότο με ποικιλία θαλασσινών 8,00

αλάτες (Piccolo/Grande) €

Καπρέσε (με ντομάτα, μοτσαρέλα και λάδι βασιλικού) -/6,00

Φρέσκια Ρόκα (νιφάδες παρμεζάνας, καρύδια, σως βαλσάμικο-μέλι) -/-

Caesar's Μπέικον (φλούδες παρμεζάνας, κρουτόν, σως caesar's) 4,00/6,50

Caesar's Κοτόπουλο (φλούδες παρμεζάνας, κρουτόν, μαρούλι, σως caesar's) 4,00/6,50

Perfecto (λόλο ρόσσο, μαρούλι, ρόκα, κουκουνάρι, ψητό μανούρι, φρέσκα μυρωδικά, 

σως λαδολέμονο) 4,50/7,00

Chef (μαρούλι, ζαμπόν, γκούντα, αυγό, σως σεφ) 4,00/6,50

il Mondo (λόλο ρόσσο, μαρούλι, ρόκα, ντοματίνια, προσούτο, φλούδες παρμεζάνας) 4,50/7,00

Ρόκα-Μαρούλι (λιαστή ντομάτα, σως μπαλσάμικο, παρμεζάνα) 4,00/6,50

Κοτοσαλάτα (μαρούλι, λόλο ρόσσο, καλαμπόκι, καρότο, κοτόπουλο, σως) 4,00/6,50
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Σονοσαλάτα (μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, τόνος, πιπεριά, ελιές, γκούντα, σως 

σεφ) 4,50/7,00

Πανδαισία (σπανάκι, λόλο ρόσσο, μαρούλι, ρόκα, πιπεριά φλωρίνης, φρέσκα μανιτάρια, 

σως βαλσάμικο) 4,00/6,50

αλάτα Caesar's Θαλασσινών (ανάμεικτα λαχανικά, ντοματίνια, καλαμπόκι, καρότο, 

σως μουστάρδας-μέλι, παναρισμένες τηγανητές γαρίδες) 4,50/7,00

αλάτα Σρικολόρε (ανάμεικτα λαχανικά, μπέικον, μανούρι, ξινόμηλο, σως μουστάρδας-

μέλι) 4,50/7,00

Ορεκτικά €

Ποικιλία Φρέσκων Μανιταριών (με σκόρδο και λεμόνι) 5,50

Ποικιλία Φρέσκων Μανιταριών (με κρέμα γάλακτος) 6,50

Μανιτάρι αλά Γκρέκα (ποικιλία μανιταριών, ντομάτα, σκόρδο) 6,00

Φλογέρες με Γέμιση Κοτόπουλο (μοτσαρέλα και πέστο βασιλικού) -

ουφλέ Πατάτας (με μπέικον, ζαμπόν και γκούντα) 5,00

Ραβιόλια (με γέμιση σπανάκι, τυρί ριγκότα και κρέμα γάλακτος) -

Ψητά Λαχανικά -

Κασεροκροκέτες 4,50

Πατάτες Σηγανητές Mc Cain 3,00

Πατάτες Σηγανητές με ΚεφαλοτύριMc Cain 3,50

Club Sandwich €

Club Sandwich (με ζαμπόν, μπέικον, τυρί γκούντα, ντομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα) 5,00

Club Sandwich (με γαλοπούλα, μανούρι, ντομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα) -

Σα club sandwich συνοδεύονται με τηγανητές πατάτες Mc Cain

Κρεατικά €

Φιλέτο Κοτόπουλο (τρυφερό σχάρας, με ψητά λαχανικά) 7,50

Φιλέτο Κοτόπουλο (με λεμονάτη κρέμα γάλακτος, σερβιρισμένο με πένες) 7,50

Κοτόπουλο οτέ (μουστάρδα-μέλι και πράσινες-κόκκινες πιπεριές) 6,50

Φιλέτο Κοτόπουλο Φλαμπέ (κρέμα γάλακτος και φρέσκα μυρωδικά, σερβιρισμένο με 

πένες) -

νίτσελ Κοτόπουλο* (σερβιρισμένο με τηγανητές πατάτες Mc Cain) -

νίτσελ Χοιρινό* (σερβιρισμένο με τηγανητές πατάτες Mc Cain) 6,50

Κοτομπουκιές* (σερβιρισμένο με τηγανητές πατάτες Mc Cain) 6,50

Φτερούγες Κοτόπουλου* (με σως μπάρμπεκιου) 5,50

6,50

Γλυκίσματα €

Βάφλες
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Caramel (πραλίνα, σιρόπι καραμέλας) -

Banana Fresh (πραλίνα, μπανάνα, σαντιγί) -

Pralina Ice (πραλίνα, μια γεύση παγωτού, σαντιγί, σιρόπι της αρεσκείας σας) -

Βάση Βάφλας -

Έξτρα μπάλα παγωτού -

Προσθέστε ακόμα: Σρούφα, μπισκότο, ξηροί καρποί, φρέσκια μπανάνα

Gourmet ιρόπια: οκολάτα, καραμέλα, βύσσινο, φράουλα

Παγωτά

Βανίλια -

οκολάτα -

Φράουλα -

Φυστίκι -

Μπανάνα -

τρατσιατέλα -

Cookies -

Smarties -

Αναψυκτικά €

Coca Cola 1,70

Coca Cola Zero 1,70

Coca Cola Light 1,70

Λεμονάδα 1,70

Sprite 1,70

Fanta 1,70

ουρωτή 1,70

όδα 1,70

Χυμοί Διάφοροι 2,50

Φυσικό Μεταλλικό Νερό 1lt 1,50

Φυσικό Μεταλλικό Νερό 0,5lt 0,50

Κρασιά €

αγκριά 1lt 16,00

αγκριά 500ml 8,00

αγκριά Ποτήρι 3,50

Ρετσίνα Μαλαματίνα 3,50

Ρετσίνα Γεωργιάδη 3,50

Ρετσίνα Κεχριμπάρι 3,50

Κτήμα Λειβαδιώτη Λευκό 187ml/750ml 4,00/16,00

Κτήμα Λειβαδιώτη Κόκκινο 187ml/750ml 4,00/16,00

Κτήμα Λειβαδιώτη Ροζέ 187ml/750ml 4,00/16,00
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Μοσχοφίλερο 4,00/16,00

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Σο μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 16/06/2015.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή 

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

ημείωση σχετικά με το μενού:
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