
Insalata – Σαλάτα €

Pera (Δροσερή σαλάτα με ανάμικτα λαχανικά, ρόκα ,φέτες αχλαδιού σε σάλτσα 

βερίκοκου και blue cheese) 7,20

Prosciutto (Σαλάτα με, κρουτόν, προσούτο, ντοματίνια και παρμεζάνα γκρατινε σε 

βινεγκρέτ ντομάτας) 8,50

Rucola (Ρόκα με ντοματίνια, σάλτσα βαλσάμικο και φύλλα παρμεζάνας) 6,90

Cesare (Φρεσκοκομμένη σαλάτα με κοτόπουλο και μπέικον  κρουτόν, παρμεζάνα και 

σάλτσα καίσαρα) 7,50

Insalata di mela verde (  Σαλάτα με αποξηραμένα φρούτα βερίκοκο & σύκο με  μπέικον 

και μήλο σε σάλτσα μουστάρδα /μέλι) 7,90

Ριζότο €

Alle verdure  (Διάφορα λαχανικά κολοκυθάκι , πιπεριές & μανιτάρια σε ριζότο με κρέμα  

παρμεζάνας) 7,90

Funghi misti  (Με ποικιλία από  μανιτάρια champignon, porcini και tartufo) 10,50

Milaneze (Ριζότο αρωματισμενο με σαφραν και παρμεζανα) 8,50

Salmone (Φιλετάκια φρέσκου σολομού με βότκα, κολοκυθάκι και άνηθο σε ριζότο) 9,50

Antipasti- Ορεκτικό €

Funghi al’forno (Μεγάλα μανιτάρια γεμισμένα με διάφορα λαχανικά και παρμεζάνα 

ψημένα στο φούρνο) 6,50

Camperi con cantaifi (Γαρίδες τυλιγμένες σε κανταΐφι με τυρί Philadelphia & μυρωδικά) 6,50

Caprese di mozzarella buffalo (Ροδέλες ντομάτα και φρέσκια βουβαλίσια μοτσαρέλλα  

burata με πέστο βασιλικού) 8,90

Pizzeti (Λεπτή πίτα piadina με ντομάτα , μοτσαρέλλα, μανιτάρια & μπέικον ψημένη στο 

φούρνο) 4,90

Scamorza  & prosciutto (Τυρί scamorza  τυλιγμένο σε prosciouto ψημένο στο  grill σε 

crostini με  μαρμελάδα από πιπεριές Φλωρίνης & chilli) 6,90

Millefoglio al’salmone  (Στρώσεις καπνιστού σολομού και ψιλοκομμένα λαχανικά   με τυρί 

κρέμα και μυρωδικά) 6,90

Cozze sambuca  (Φρέσκα μύδια με κρεμμυδάκι , σκόρδο &  κύβους ντομάτα σβησμένα με 

λικέρ σαμπούκα) 6,50

Torre con verdure (Πύργος με ψητά λαχανικά καραμελωμένο βαλσάμικο, μυρωδικά και 

λιωμένο καπνιστό τυρί scamorza) 7,50

Pasta macaroni
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Prosciutto & parmigiano  (Πλατο με φρεσκοκκομενο προσουτο , βραχακια παρμεζανας 

και κριτσινια) 10,50

Pasta €

Rigatoni alla sorentino (Ριγγατόνι με ντομάτα ,βασιλικό , ντοματίνια &  κύβους 

μοτσαρέλλα) 7,90

Al’ arabiatta  (Καυτερή κόκκινη σάλτσα με πεπεροτσινο) 7,50

Al’ pesto  (Σάλτσα βασιλικού με σκόρδο,κουκουνάρι & παρμεζάνα) 7,50

Pollo e funghi  (Πένες με κοτόπουλο σε ροζε σάλτσα, μανιτάρια και πιπεριές τρικολόρε) 9,50

Carbonara (Α]Σπαγγέτι με πανσέτα σε λευκή  σάλτσα παρμεζάνας  Β]ιταλική  με 

αυγό,πανσέτα & κολοκυθάκι) 7,90

Salmone e vodka (Πένες με φρέσκο σολομό, βότκα & ρόκα σε λευκή σάλτσα 

γαρνιρισμένο με μπρικ) 10,50

Ragu aurora con radicchio  (Ταλιατέλες με ροζέ σάλτσα, κιμά , μανιτάρια και ραντίτσιο) 8,50

Gniocchi fiorentino (Φρέσκα νιοκι με χοιρινά φιλετάκια , κουκουνάρι &  λάδι τρούφας ) 10,50

Tagliatelle alla sarde (Ταλιατέλες με μοσχαράκι και μανιτάρια σε πικάντικη σάλτσα  ψητού 

) 11,50

Funghi trifolati (Λιγκουίνι με σάλτσα από ποικιλία μανιταριών  champignon,porcini e 

tartufo) 10,50

Fagottini e pera  (Πουγκιά ζυμαρικών* γεμισμένα  με αχλάδι σε σάλτσα γκοργκοντζόλας 

και καρύδι) 10,90

Don Corleone (Ριγγατόνι με κοτόπουλο κολοκύθι , μανιτάρια& σταφίδες  σε λευκή 

σάλτσα) 9,50

Linguini con gamperi  e tartufo (Λιγκουίνι με γαρίδες* και μανιτάρια σε λευκή σάλτσα 

αρωματισμένη με λάδι τρούφας) 12,90

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΦΡΕΣΚΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ CASARECCIA,LINGUINI H GNIOCCHI ME ΧΡΕΩΣΗ 2 

ΕΥΡΩ

Secondi Piatti- Κυρίως πιάτα €

Pollo  all’ erbe (Κοτόπουλο φιλέτο 250 γρ  με σάλτσα μυρωδικών πάνω σε ψημένο 

χωριάτικο ψωμί με πουρέ πατάτας) 10,50

Petto di  Pollo  farcito (Φιλέτο κοτόπουλο 250γρ γεμισμένο με τυρί ricotta & πολτό 

τρούφας με φρέσκο πουρέ πατάτας) 11,50

Fileto maiale ripieno  e rucola (Ψαρονέφρι 250γρ ψημένο στο grill & γεμισμένο με ρόκα, 

ντοματίνια , τυρί κρέμα και μυρωδικά) 11,50

Tagliata  di manzo  (Φρέσκο μοσχαράκι κόντρα  250gr ψημένο στο grill  με ρόκα , 

παρμεζάνα &  φιλετάκια πορτοκαλιού) 13,90

Scalopinne con sugo marsala (Σκαλοπίνια από φιλέτο χοιρινό με μανιτάρια και σάλτσα 

από ημίγλυκο κρασί marsala) 11,50

2 / 3



Scalopinne al funghi misti (Σκαλοπίνια από φιλετάκια χοιρινά σε σάλτσα από ποκιλία 

μανιταριών) 12,50

Stingo di maiale al’ forno (2 άτομα) (Χοιρινό κότσι στο φούρνο με Μιλανέζικη συνταγή και 

φρέσκο πουρέ πατάτας) 21,00

Orata di spumante (Φιλέτα τσιπούρας με σάλτσα από  αφρώδες κρασί spumante και 

ντοματίνια) 13,50

Salmone (Φιλέτο σολομού με σάλτσα λεμονιού και άνηθο) 12,50

ΤΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ ΣΕΡΒΙΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΡΕΣΚΟ ΠΟΥΡΕ  Η ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 19/03/2015.

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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