
Insalte - αλάτες €

Vegetariana (Ανάμεικτη με κολοκυθάκια, μελιτζάνες, πιπεριές, ντοματίνια και παρθένο ελαιόλαδο) 

(vegeterian) 6,00

Caesar (Κοτόπουλο με μαρούλι iceberg, σως Καίσαρα και κρουτόν αρωματισμένα με σκόρδο) 6,50

Avogamberi (αλάτα Αβοκάντο με γαρίδες σε σως κοκτέιλ)  (σερβίρεται μέσα σε αβοκάντο) 10,00

Coctail Di Gamberi (Γαρίδες κοκτέιλ) 9,00

Caprese e Crudo (αλάτα Caprice με ντομάτες, μοτσαρέλα (από βουβάλι) και ζαμπόν Πάρμας) 10,00

Nizzarda (Αυγά, πατάτες, ντομάτες, φασολάκια, αντζούγιες και ρίγανη) 7,50

Polipo e Patate (Χταπόδι, πατάτες, λάδι και λεμόνι) 7,00

Antipasti - Ορεκτικά €

Gateau di Patate (Πατάτες Gateau, ψημένες στο φούρνο με τυρί παρμεζάνα, μοτσαρέλα και 

σαλάμι) 6,00

Tortino di Cipolle con Salsa di Formaggio (Κρεμμυδόπιτα με σάλτσα τυριού) 5,50

Parmigiana (Μελιτζάνες σερβιρισμένες με φρέσκια ντομάτα και βασιλικ) 7,00

Vedoure Miste (Μιξ λαχανικών από τη βιτρίνα μας) 4,00

Tagliere di Formaggi (Μιξ πέντε τυριών με λιαστή ντομάτα, ελιές, μέλι και καρύδια) (για 2 άτομα) 14,00

Tagliere di Salumi (Ποικιλία αλλαντικών με σκορδόψωμο και ντομάτες) (για 2 άτομα) 15,00

Pasta fresca - Φρέσκα ζυμαρικά €

Mezzelune di Gamberi (Μισοφέγγαρα Ζυμαρικά από πατάτα με γέμιση μυζήθρα και γαρίδες σε 

σως από μύδια) 10,00

Ravioli di Ricotta (Ραβιόλια γεμιστά με μυζήθρα, μοτσαρέλα, σάλτσα φρέσκιας ντομάτας και 

βασιλικό) 9,00

Ravioli ricotta e Spinaci (Ραβιόλια γεμιστά με μυζήθρα, σπανάκι, βούτυρο και σως κρητικού 

φασκόμηλου) 9,00

Ravioli di Salmone con Salsa Vodka (Ραβιόλια με σολομό και σάλτσα βότκας) 9,50

alla Sorrentina (Ζυμαρικά Gnocchi πατάτας στο φούρνο με σάλτσα ντομάτας) 8,00

Gorgonzola e Noci (Ζυμαρικά πατάτας με σάλτσα από gorgonzola και καρύδια) 9,50

Pasta's - Πάστα €

Aglio e Olio Tarantella (παγγέτι με σκόρδο, παρθένο ελαιόλαδο και λιαστές ντομάτες) 

(vegeterian) 7,00
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Funghi e Tartufo (Φετουτσίνι (μακαρόνια από αυγά) με βασιλομανίταρα και κρέμα τρούφας) 

(vegeterian) 8,50

Zucchine e Gamberi (Φετουτσίνι με γαρίδες και κολοκυθάκια) 8,50

Casereccia con Peperoni, Pancetta & Pangrattato (Βίδες με πιπεριές, μπέικον και τριμμένη φρυγανιά)8,00

Spaghetti allo Scoglio (παγγέτι με σως θαλασσινών) 9,50

Piatti Tipici (Όλα τα παραδοσιακά ιταλικά πιάτα 'οπως Carbonara (Μπέικον, αυγά, μαϊντανό, 

παρμεζάνα, γάλα), Aglio e Olio (κόρδο, καυτερή πιπεριά, λάδι, μαϊντανός), Arrabbiata (άλτσα 

ντομάτας, καυτερή πιπεριά), Amatriciana (άλτσα ντομάτας, μπέικον, καυτερή πιπεριά, τυρί 

pecorino), Bolognese (Κιμάς, σάλτσα ντομάτας, καρότο & παρμεζάνα), Puttanesca (άλτσα 

ντομάτας, μαύρες ελιές, κάπαρη) 7,00

Risotti - Ριζότο €

Vegetariano (Ριζότο με λαχανικά) (vegeterian) 6,50

di Mare (Ριζότο με θαλασσινά και πέστο μαϊντανού ή σως σουπιάς) 9,50

Porcini Pere e Taleggio (Ριζότο με βασιλομανίταρα τυρί Taleggio και αχλάδια) 9,50

Zafferano e Gorgonzola (Ριζότο με σαφράν και τυρί Gorgonzola) 8,50

Zuppe - Soups €

Minestrone (Ανάμεικτη σούπα λαχανικών με πέστο βασιλικού) (vegeterian) 7,00

Vellutata di Zucca con Gamberi (Κρεμώδης σούπα με κολοκύθα και γαρίδες) 7,50

Carne - Κρεατικά €

Filetto (Σρυφερό φιλέτο βοδιού με σως δικής σας επιλογής (σως πιπεριάς ή σως από τυρί gorgonzola) 

) 16,00

Tagliata Rucola e Parmigiano (Κομμάτια εσκαλόπ μοσχαριού με ρόκα, Parmizano και 

ντοματίνια) 17,00

Collo di Maiale con Funghi (Λαιμός χοιρινού με άρωμα δάσους (ανάμεικτα μανιτάρια και 

μπαχαρικά)) 10,00

Cotoletta di Pollo (νίτσελ κοτόπουλου) 8,00

Scaloppina di Filetto con Peperoni e Formaggi (Φιλέτο Εσκαλόπ με πιπεριές και τυρί) 11,00

Involtino di Maiale con Pancetta e Mozzarella in Salsa Pizzaiola (Ρολό χοιρινό γεμιστό με 

μπέικον & μοτσαρέλα σε σάλτσα  pizzaiola (τομάτα-ρίγανη) ) 10,00

Pesce - Θαλασσινά €

Acqua Pazza (Λαβράκι στο τρελό νερό (μια ζουμερή Ναπολιτάνικη σάλτσα με ντοματίνια, 

σκόρδο, μαϊντανό και παρθένο ελαιόλαδο) ) 12,00

Salmone Grigliato o al Vapore al Limone (Φιλέτο σολομού στον ατμό ή στην σχάρα με σως 

λεμονιού) 12,00

Tonno alla Siciliana (Φρέσκο φιλέτο τόνου με μαύρες ελιές, κρεμμύδια, κάπαρη και ντοματίνια) 10,00

Gamberoni al Brandy (Γαρίδες με σως από brandy) 13,00
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Misto di Pesce Fresco Grigliato per 2 Persone (Ανάμεικτα φρέσκα ψάρια σχάρας για δύο 

άτομα) 25,00

Όλα τα πιάτα σερβίρονται με τη γαρνιτούρα της ημέρας, δικής σας επιλογής

Dolci - Επιδόρπια €

Macedonia di Frutta Miele e Yogurt (Φρουτοσαλάτα με γιαούρτι και μέλι) 4,00

Torta Caprese con Gelato (Κέικ σοκολάτας με αμύγδαλα και παγωτό) 5,00

Panna Cotta al Caramello d'Arancia e Straiser Croccanti (Πανακότα με καραμέλα από 

πορτοκάλι και τραγανά μπισκοτάκια) 5,00

Cheese Cake 5,00

Tiramisu 5,00

Καραφάκι ρακή 2,50

Καράφα ρακή 4,00

Αναψυκτικά 2,00

Acqua Frizzante - Ανθρακούχο Νερό €

Ζάρος 75cl 3,00

Beer - Draft beer €

Amstel 330ml 2,50

Heineken 330ml 3,00

Draft Pils 330ml 2,50

Draft Pils 500ml 4,00

Vini - Κρασί

Vino bianco da tavola - Λευκό

1/2L 5,00

1L 8,00

Ποτήρι 2,00

Vino rosso da tavola - Κόκκινο

1/2L 5,00

1L 8,00

Ποτήρι 2,00

Λευκά Ιταλικά

Frascati 12,00

Trebbiano 9,00
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Pinot Grigio '13 16,00

Vermentino 8,00

Κόκκινα Ιταλικά

Montepulciano 16,00

Nero D'avola 7,00

Primitivo di Manduria 9,00

Chianti Docg 15,00

Lambrusco 8,00

Valpolicella 12,00

Bardolino 10,00

Λευκά Δασκαλάκη

Πλυτό Sauvignon 19,00

Vilana 10,00

Ψίθυρος 24,00

Ένστικτο Chardonnay, Βιδιανό 33,00

Κόκκινα Δασκαλάκη

Μαντηλάρι Κοτσιφάλι 18,00

Ψίθυρος Κοτσ. Liatiko Merlot 24,00

Βορεινός Κοτσ. Liat. Syrah 21,00

Mantilari Cab. Sauvignon 21,00

Ένστικτο Syrah, Κοτσιφάλι 40,00

Rose

Δασκαλάκη Ψίθυρος 24,00

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Σο μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 19/04/2015.

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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