
Ορεκτικά €

Μπρουσκέτα με φρέσκια ντομάτα (καρέ φρέσκιας ντομάτας, ελαιόλαδο αρωματισμένο με 

ψιλοκομμένο σκόρδο) 3,50

Σύνθεση από μπρουσκέτες (Τρια διαφορετικά είδη μπρουσκέτας: α) με φρέσκια ντομάτα, 

β) με φρέσκο λουκάνικο, γ) με φρέσκια μοτσαρέλα) 4,50

Παρμιζιάνα al forno (Ντομάτα, παρμεζάνα με φρέσκο βασιλικό στο φούρνο.

Κλασσικό ορεκτικό απο την Σικελία) 5,00

Τορτέλι ντι μπρεζάολα με κατσικίσιο τυρί (Ιταλικό αλλαντικό μπρεζάολα, κατσικίσιο τυρί και 

φρέσκο κρεμμύδι) 10,00

 Προσούτο (Με φρέσκια μοτσαρέλα, flakes παρμεζάνας και φρέσκια ρόκα)

11,00

Καπονάτα Σιτσιλιάνα (Καραμελωμένα λαχανικά σωτέ. Ένα κλασσικό ορεκτικό πιάτο απο 

την Σικελία) 4,50

Φρέσκα μύδια μαρινάρα (Φρέσκα μύδια με σάλτσα ντομάτας και σκόρδο (για τους 

λάτρεις της «παπάρας» ελαφρύ εξαιρετικό ορεκτικό) 6,50

Μύδια πεπάτα (Φρέσκα μύδια πιπεράτα με ελαιόλαδο, σκόρδο, λευκό κρασί .Ενα 

εξαιρετικό ορεκτικό για βουτήματα) 6,50

Φρέσκος σολωμός ταρτάρ (Ψιλοκομμένος σολωμός με αρώματα θυμαριού σε μια 

καλοδουλεμένη σάλτσα απο μήλο. Απαλή γεύση με εναλλαγές στον ουρανίσκο) 8,00

Σαλάτες €

Ελληνική σαλάτα «μεσογειακή» (Ντομάτα, αγγουρι, κρεμμύδι φινόκιο, κομματια ντάκου, 

φέτα τριμμένη μια δροσερη βινεγκρετ λεμονιου) 6,80

Καπρέζε (Φρέσκια αρωματική ντομάτα, φρέσκια μοτσαρέλα, φρέσκος βασιλικός) 7,00

Σαλάτα «‘Ελευσις» (Πράσινη σαλάτα, κοτόπουλο φιλέτο στη σχάρα, αρωματική ντομάτα, 

σουσάμι κ με σάλτσα απο γιαούρτι και σόγια σως) 7,00

Σαλάτα σπανάκι (Σπανάκι, τραγανά κρουτόνς , γκοργκοντζόλα , καρύδια, λευκό σταφύλι 

και ντρέσινγκ ροδιού) 6,80

Σαλάτα ρόκα (Ρόκα με λιαστή ντομάτα, κουκουνάρια, flakes παρμεζάνας με βινεγκρέτ 

μπαλσάμικο) 6,80

Σαλάτα «Στάχυ e olio» (Μια σαλάτα με αρωματικά βότανα, πρασινη σαλάτα, ντοματίνια, 

ψιλικομμένες πιπεριές, ροδέλες κόκκινου κρεμμυδιού, φρέσκος βασιλικός, μαϊντανό, 

εστραγκόν , λίγο σκόρδο, ρίγανη, μάραθο,άνιθο,γλυκόξινη ντρέσινγκ) 7,00

Στάχυ e olio
(Νικολαϊδου 50-52, Ελευσίνα)
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Πρώτα πιάτα (Κλασσική Ιταλική κουζίνα) €

ΞΕΡΗ ΠΑΣΤΑ:

Σπαγγέτι αλιο ολιο (Ελαιόλαδο, ψιλοκομμένο σκόρδο, καυτερές πιπεριές) 6,00

Σπαγγετι πομοντόρο μπασίλικο (Σαλτσα ντοματας, σκορδο, φρέσκος βασιλικός) 6,50

Σπαγγέτι καρμπονάρα (Εδώ θα γευτείτε την γνήσια ιταλική συνταγή.Αυγό, παρμεζάνα, 

πανσέτα) 7,50

Σπαγγέτι πουτανέσκα (Σάλτσα ναπολιτάνα, κάπαρι,ελιές) 7,50

ΦΡΕΣΚIΑ ΠΑΣΤΑ:

Η φρέσκια πάστα είναι χειροποίητη και ζυμώνεται καθημερινά απο εμάς! 7,50

Πέννες τέσσερα τυριά 7,50

Πέννες αραμπιάτα (Με πικάντικη σάλτσα ντομάτας και σκόρδο) 6,50

Πέννες αλά κρεμ (Ζαμπόν, κρέμα γάλακτος, μανιτάρια) 7,50

Καζαρέτσια αματριτσιάνα (Λαχταριστό σπιτικό ζυμαρικό απο τον ιταλικό νότο με σάλτσα 

ντομάτας, μπέικον, κρεμμύδι και λιγο σκόρδο) 7,50

Πρώτα πιάτα (Σύγχρονη Ιταλική κουζίνα) €

ΦΡΕΣΚΙΑ ΠΑΣΤΑ:

Ραβιόλι « Έλευσις» (Γεμιστό ζυμαρικό με προσούτο σε σάλτσα απο κρέμα γάλακτος και 

φυστίκι) 9,80

Ραβιόλι «Στάχυ e olio» (Γεμιστό ζυμαρικό με σπανάκι και τυρί ρικότα σε σάλτσα από κρέμα 

γάλακτος και μπέικον) 9,80

Μακερόνι στο φούρνο (Μακερόνι γεμιστό με μελιτζάνα, τυρι ρικότα, ντομάτα και φρέσκο 

βασιλικό στον φούρνο) 8,50

Νιόκι πανσέτα (Νιόκι με καπνιστή πανσέτα σε σάλτσα ντομάτας και βασιλικού) 8,50

Νιόκι γκοργκονζόλα (Νιόκι με κρέμα από ιταλικό τυρί γκοργκονζόλα) 8,50

ΦΡΕΣΚΙΑ ΠΑΣΤΑ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ:

Ταλιολίνι γαρίδες (Γαρίδες, φρεσκια ντοματα, ελαιόλαδο, σκόρδο, flakes αμυγδάλου και 

φρέσκο βασιλικό) 12,00

Σπαγγέτι αλα κότσε (μύδια) (Φρέσκα μύδια, φρέσκια ντομάτα, λευκό κρασί, σκόρδο, 

μαιντανός) 8,50

Καζαρέτσε tartufi di mare (Ζυμαρικό καζαρέτσε με φρέσκα κυδώνια,κολοκυθάκι, σκόρδο, 

ελαιόλαδο, μέντα) 11,00

Ταλιολίνι frutti di mare (Φρέσκα μύδια, φρέσκα κυδωνια, γαρίδες με σάλτσα απο φρέσκες 

ντομάτες, ελαιολαδο, σκόρδο και λευκό κρασί) 13,00

Πένες με σολωμό (Σολωμός με κρέμα γάλακτος, σπαράγγια και μπράντ) 12,50

Κυρίως πιάτα €

Φιλέτο χοιρινό (Εξαιρετικό φιλέτο χοιρινό με κρέμα και μανιτάρια) 9,00

Χοιρινό φιλέτο στην σχάρα (Φιλέτο χοιρινό στην σχάρα με δενδρολίβανο και σάλτσα απο 

μπαλσάμικο συνοδευόμενο από πατάτες φούρνου) 9,00
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Ριμπ αϊ σχάρας (Φρέσκο μοσχάρι δώδεκα μηνών στην σχάρα συνοδευόμενο από 

σπαράγγια) 12,00

Κοτόπουλο σχάρας (Φρέσκο φιλέτο κοτόπουλου στην σχάρα με τζουλιένε λαχανικών) 8,00

Στήθος κοτόπουλο αλα κρεμ (Με κρέμα γάλακτος και μανιτάρια, συνοδευόμενο απο 

μελιτζάνες στην σχάρα) 9,00

Σολωμός (Φρέσκος σολωμός με κρούστα από φυστίκι στο φούρνο συνοδευόμενο από 

φρέσκια σαλάτα) 9,50

Πίτσες €

Μαργαρίτα (Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα) 6,50

Μανιτάρια  (Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα φρέσκα μανιτάρια) 7,50

Ζαμπόν (Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα , ζαμπόν) 7,50

Μπέικον (Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα , μπέικον) 7,50

Σαλάμι πικάντικε (Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, ιταλικό σαλάμι πικάντικο) 8,00

Σασίλτσια (Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, λουκάνικο χωριάτικο) 7,50

Βετζετέριαν (Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, φρέσκια ντομάτα, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές) 7,50

Προσούτο (Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα , προσούτο Πάρμας) 11,00

Μπρεζάολα (Μοτσαρέλα, μπρεζάολα, flakes παρμεζάνας και ρόκα)

 
 12,00

Ελευσις (Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, φρέσκια ντομάτα, φρέσκος βασιλικός, flakes 

παρμεζάνας) 8,00

Ντε λα κάζα (Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα , μπέικον, ζαμπόν, φρέσκα μανιτάρια, 

πιπεριές) 8,50

Στάχυ e olio (καλτσόνε) (Σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα , λουκάνικο χωριάτικο, φρέσκα 

μανιτάρια και τυρί ρικότα) 9,50

Επιδόρπια €

Τιραμισού βενετσιάνα (Γνήσιο ιταλικό τιραμισού) 5,00

Πανακότα με σως φράουλα ή σοκολάτα 5,00

Κανόλο σιτσιλιάνα (Παραδοσιακό γλυκό από την Σικελία) 5,00

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 07/12/2014.

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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