A Mano
(Κύπρου 74, Γλυφάδα, Αθήνα)

Μενού
Antipasti - Ορεκτικά

€

Brushcetta tradizionale con prosciutto di Parma
Μπρουσκέτα: τραγανές φέτες ψωμιού με ντομάτα, κάπαρη, ρίγανη και προσούτο
Πάρμας

8.50

Scamorza affumicata al forno con marmellata della casa e brioche
Σκαρμότσα καπνιστή στο φούρνο με σπιτική μαρμελάδα συνοδεύεται με μπριός

9.00

Mozzarella in carrozza con salsa piccante
Τηγανιτή μοτσαρέλα με αντζούγια, βασιλικό και πικάντικη σάλτσα ντομάτας

8.50

Carpaccio di vitello, rucola e grana padano
Καρπάτσιο μοσχαρίσιο με ρόκα, παρμεζάνα, άνθο αλατιού και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

16.00

Fantare di salmone con ravanello, cetriolo ed erbette selvatiche
Ταρτάρ σολομού με αγριορέπανο, αγγούρι και σαλάτα μυρωδικών

14.00

Vitello Tonnato con insalata valeriana
"Βιτέλο Τονάτο" μοσχάρι με κρύα σάλτσα τόνου, κάπαρη και βαλεριάνα

15.00

Tagliere di salumi e formaggi con giardiniera e miele al tartufo
Ποικιλία αλλαντικών και τυριών, τουρσί λαχανικών και μέλι με τρούφα

14.50

Insalate - Σαλάτες
Caprese di burrata con pomodorini, basilico e olio d'oliva
Καπρέζε μπουράτα με ντοματίνια, φρέσκο βασιλικό και ελαιόλαδο
Insalata "mesclun" con filetto di manzo e salsa alla frutta
Σαλάτα "μεσκλάν" με μοσχαρίσιο φιλέτο και σως φρούτων
Misticanze con pomodori secchi, mandorle tostate, parmiggianoe balsamico
invecchiato
Πανδεσία λαχανικών, ημίλιαστη ντομάτα, καβουρντισμένο αμύγδαλο, παρμεζάνα και
παλαιωμένο βαλσάμικο
Insalata di verdure grigliate, menta selvatica, gorgonzola e balsamico bianco
Ψητά λαχανικά με δυόσμο, γκοργκοντζόλα και λευκό βαλσάμικο
Insalata di finocchio con noci, arance, biologichi quinoa e yogurt al finocchio
Σαλάτα με φοινόκιο, καρύδια, πορτοκάλι, βιολογικό κινόα και αρωματικό γιαούρτι
μάραθου

€
14.00
16.00

9.00
8.00

9.50
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Insalata brasiliana con pollo, pancetta, crostini, parmiggiano e salsa delicata al
gorgonzola
"Iceberg" με κοτόπουλο, πανσέτα, κρουτόν, παρμεζάνα και ελαφριά σάλτσα
γκοργκοντζόλας

Pizza - Πίτσα
Margherita
pomodoro, mozzarella e basilico
σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλλα και βασιλικό
Diavola
pomodoro, mozzarella, salame piccante "Ventricina"
σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλλα και πικάντικο σαλάμι
a Mano
pomodoro, mozzarella, rucola, parmiggiano e prosciutto di Parma
σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλλα, ρόκα, παρμεζάνα και προσούτο Πάρμας
Capricciosa
pomodoro, mozzarella, funghi, prosciutto cotto, olive nere e carciofi
σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλλα, μανιτάρια, ζαμπόν, ελιές και αγκινάρες
Siciliana
mozzarella, ricotta, capperi, olive nere, origano, melenzana, fresco pomodoro e olio
d'oliva
μοτσαρέλλα, ρικότα, κάπαρη, ελιές, ρίγανη, μελιτζάνα, τομάτα φρέσκια και ελαιόλαδο
Bianca
mozzarella, gorgonzola, pecorino, zucchine e spek
μοτσαρέλλα, γκοργκοντζόλα, πεκορίνο, φρέσκα κολοκυθάκια και σπεκ

Pasta & Risotto - Ζυμαρικά & Ριζότα

10.00

€

9.00

11.00

15.00

14.00

12.00

14.00

€

Primi Piatti - Πρώτα πιάτα
Carbonara - spaghetti con pancetta e tuorlo d'uovo
Καρμπονάρα - σπαγγέτι με πανσέτα και κρόκο αυγού

Amatriciana - penne con pancetta, cipolla e legerissima salsa pomodoro piccante
Αματριτσιάνα - πέννες με πανσέτα, κρεμμύδι και ελαφρώς πικάντικη σάλτσα ντομάτας
Risotto d' orzo con verdure d' stagione, mentuccia e pecorino
Κριθαράκι με φρέσκα λαχανικά εποχής, φρέσκο δυόσμο και πεκορίνο
Risotto al l mone con erbe, pollo e provolone
Ριζότο με λεμόνι, φρέσκα μυρωδικά, ψητό κοτόπουλο και τυρί προβολόνε
Risotto ai funghi selvatici, tartufo, pinoli e parmiggiano
Ριζότο με άγρια μανιτάρια, φρέσκια τρούφα, κουκουνάρι και παρμεζάνα
Parpadelle al ragu di manzo, porcini, parmiggiano e pepe macinato a mano
Παπαρδέλλες με μοσχαράκι ραγού, πορτσίνι, παλαιωμένη παρμεζάνα και
φρεσκοτριμμένο πιπέρι

9.00

9.50
8.00
12.00
13.00

14.00
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Linguine ai frutti di mare: gamberi, cozze, vongole, aglio, pomodorini e prezzemolo*
Λινγκουίνι με ανάμικτα θαλασσινά: γαρίδες, μύδια αχιβάδες, σκόρδο, ντοματίνια και
μαϊντανό*

15.00

Tagliatelle ai gamberi, verdure, pomodorini, limone e ricotta alle erbe*
Ταλιατέλες με γαρίδες, πράσινα λαχανικά, ντοματίνια, λεμόνι και τυρί ρικόττα με μυρωδικά*

15.00

Ravioli ripieni con ricotta e spinaci in salsa al burro aromatizzato alla salvia
Ραβιόλια γεμιστά με ρικόττα και σπανάκι, σε σάλτσα βουτύρου αρωματισμένη με
φασκόμηλο

12.00

* prodotti surgelati * κατεψυγμένα προϊόντα

Secondi Piatti - Κυρίως Πιάτα
Carni - Κρέας
Bistecca Chianina alla fiorentina, con verdure grigliate patate novelle al forno, burro
aromatizzato e salsa al nivo rosso (per due persone)
Bistecca Chianina "alla fiorentina" με ψητά λαχανικά και πατάτες, συνοδεύεται με
αρωματικό βούτυρο και σάλτσα κόκκινου κρασιού (για 2 άτομα)
Tagliata di manzo alla griglia con patate aromatizzate al rosmarino e insalate
Tagliata από Rub-eye, πατάτες αρωματισμένες με δενδρολίβανο και μικρή ανάμικτη
σαλάτα
Filetto di manzo con tartufo, pure patata e salsa ai funghi
Φιλέτο μοσχάρι με φρέσκια τρούφα, πουρέ πατάτας και σάλτσα μανιταριών
Petto di pollo con salsa ai funghi e pure di patate
Φιλέτο κοτόπουλο με σάλτσα μανιταριών και πουρέ πατάτας

65.00/kg

35.00
29.00
13.00

Saltimbocca alla Romana, patate arrosto e salsa alla salvia
Σαλτιμπόκα: χοιρινό φιλέτο, ψητές πατάτες και σάλτσα φασκόμηλο με προσούτο

14.00

Burger "a Mano" di manzo, con scarmoza affumicata, cipolle caramellate avocado,
bacon e fresche papate fritte
Burger με βοδινό κιμά καπνιστή σκαρμότσα, ντομάτα, κρεμμύδια, αβοκάντο, μπέικον και
φρέσκιες τηγανιτές πατάτες

12.00

Pesci - Ψάρι
Salmone al forno con zucchine marinate, finocchietto, arancia e riso nero "Venere"
Σολομός φούρνου, σαλάτα με μαριναρισμένο κολοκυθάκι, μάραθο, πορτοκάλι και μαύρο
ρύζι "Venere"

Dolci - Γλυκά
Tiramisu tradizionale
Τιραμισού
Cassatina semifreddo con salsa al cioccolato e arance candite
"Cassatina semifreddo" με crumble σοκολάτας και καραμελωμένο πορτοκάλι

14.00

€
7.00
7.00
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Forta di mandorle con mousse al mascarpone e marmellata di more
Κέικ αμυγδάλου με μους μασκαρπόνε και μαρμελάδα από φρέσκα βατόμουρα
Fortino caldo al cioccolato con gelato alla vaniglia
Σουφλέ ζεστής μπίτερ σοκολάτας με παγωτό βανίλια
Pannacotta con granita ai frutti di bosco
Πανακότα με γρανίτα από φρούτα του δάσους

Gelati e sorbetti - Παγωτά και σορμπέ
Vaniglia - Cioccolata - Fragola - Stracciatella
Βανίλια - Σοκολάτα - Φράουλα - Στρατσιατέλα
Sorbetto al limone - Sorbetto al mango
Σορμπέ λεμόνι - Σορμπέ μάνγκο

7.00
7.00
6.50

€
5.00
6.50

Σημείωση σχετικά με το μενού:
Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 24/09/2015.
Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή
την ημερομηνία και μετά δεν ευθύνεται το e-table.gr.
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