
Ορεκτικά €

Καρπάτσιο από φιλέτο μοσχάρι με βινεγκρέτ παρμεζάνας και ρόκα baby 12,00

Πουγκί μελιτζάνας γεμιστό με μοτσαρέλα Bufala στο φούρνο 7,50

Ρολάκια καπνιστού σολομού Νορβηγίας γεμιστά με μους μασκαρπόνε αρωματισμένα με 

λάιμ, άνηθο και κάπαρη 9,50

Antipasto di Mare e Terra με καλαμάρι, σούπα, χταπόδι, πατάτα και φασολάκια με 

ελαφριά σάλτσα μαϊντανού 8,00

Καρπάτσιο από φαγκρί και κολοκυθάκι αρωματισμένο με πορτοκάλι και βασιλικό 12,50

Πεπερονάτα από τρίχρωμες πιπεριές, ντοματίνια και φρέσκο βασιλικό 6,00

Caprese Mozzarella di Bufala με φρέσκια ντομάτα και πέστο alla Genovese 8,50

Ποικιλία από φρέσκα μανιτάρια σχάρας με κρέμα από παλαιωμένο βαλσάμικο 7,50

Μπρουσκέτες με culatello αρωματισμένο με φρέσκια τρούφα 7,00

Ποικιλία τυριών 10,00

Ποικιλία αλλαντικών 10,00

Ποικιλία τυριών και αλλαντικών 16,00

αλάτες €

αλάτα με σπανάκι baby και τραγανό μπέικον με καρύδια, τσίκορε, ντοματίνια και 

βινεγκρέτ γκοργκοντζόλας 7,50

Άγρια ρόκα με scamorza, προσούτο Πάρμας, κουκουνάρι και κρέμα από βαλσάμικο 7,50

Μεσκλάν μρ φιλέτο κοτόπουλο μαριναρισμένο με λευκό κρασί, καλαμπόκι baby και 

ελαφριά βινεγκρέτ από λευκό ξύδι Chardonnay 7,50

Βραστά λαχανικά με μπρόκολο, κουνουπίδι, καρότο, χόρτα και φρέσκια πατάτα 7,50

Ζυμαρικά €

Καρμπονάρα με σπαγγέτι alla Chitarra 8,00

Bucatini all'Amatriciana με πανσέτα καπνιστή, κρεμμύδι και σάλτσα ντομάτας 8,00

Σαλιατέλες ραγού alla Bolognese 7,50

Bersaglieri Tricolore με ποικιλία λαχανικών 7,50

Οrecchiette με μπρόκολο και φλοίδες παρμεζάνας και αμύγδαλα 7,50

Μαύρο ταλιολίνι με ποικιλία θαλασσινών και φρέσκα ντοματίνια 12,50

παγγέτι με καραβίδες 16,00

Νιόκι με σάλτσα γκοργκοντζόλας και φυστίκι 8,00

Ραβιόλι γεμιστό με ρικότα και σπανάκι σε ελαφριά σάλτσα βουτύρου και φασκόμηλο 11,00

Σορτελίνι alla Bolognese γεμιστό με προσούτο Πάρμας και παρμεζάνα, κρέμα γάλακτος 

και σάλτσα από μανιτάρι και μορταδέλα 10,00

Πένες ολικής με φιλετάκια κοτόπουλο και διάφορα λαχανικά 7,50
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Ριζότο €

Ριζότο θαλασσινών με γαρίδες, καλαμάρι, σουπιά, χταπόδι και μπισκ 13,00

Ριζότο με λαχανικά 10,00

Ριζότο με πανσέτα, φρέσκα σπαράγγια και φλοίδες από πεκορίνο 11,00

Κυριώς πιάτα €

Κοτολέτα alla milanese με πατάτα baby 10,00

Scaloppini με σάλτσα λεμονιού και σπανάκι σον ατμό 10,00

Σαλιάτα από φιλέτο μοσχάρι με πουρέ από σπαράγγι και σαλάτα μεσκλάν 18,50

ολομός στον ατμό με βραστά λαχανικά 11,00

Ρολλό κοτόπουλο γεμιστά με λιαστή ντομάτα και scamorza 8,50

Σραγανό φαγκρί με φρέσκια πατάτα σχάρας 13,50

Φοκάτσες €

Focaccia με χοντρό αλάτι και ρίγανη 2,00

Estiva καρέ από φρέσκια ντομάτα, αρωματισμένη με φρέσκο βασιλικό, ρίγανη και σκόρδο 

με φλοίδες από πεκορίνο 3,50

Focaccia με καραμελωμένα κρεμμύδια και δενδρολίβανο 7,50

Πίτσες €

Μαργαρίτα (σάλτσα ντομάτας, φρέσκια μοτσαρέλα και βασιλικό) 7,50

Calabrese (καυτερό σαλάμι ventricina και πιπεριές, μοτσαρέλα και σάλτσα ντομάτας) 10,00

Capriccio (προσούτο cotto, μοτσαρέλα, φρέσκα μανιτάρια, αγγινάρες, μαύρες ελιές και σάλτσα 

ντομάτας) 10,00

Napolitana (αντζούγια, κάπαρη, φρέσκια μοτσαρέλα και σάλτσα ντομάτας) 8,50

Rucoletta (προσούτο Πάρμας, μοτσαρέλα, σάλτσα ντομάτας, φλοίδες από παρμεζάνα reggiano 

και ρόκα baby) 12,00

Biancaneve (φρέσκια μοτσαρέλα, γκοργκοντζόλα και scamorza) 10,00

Campagnola (διάφορα λαχανικά σχάρας, μοτσαρέλα και σάλτσα ντομάτας) 8,50

Επιδόρπια €

Σιραμισού 5,00

Πανακότα με γεύση limoncello 5,00

Μους μασκαρπόνε με φράουλες 5,00

ουφλέ σοκολάτας με πορτοκάλι 5,00
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Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Σο μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 04/02/2015.

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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