


We use only organic 
greek extra vergine olive oil. 

from Zakynthos island

1,50 € ■

5,50 € ■

5,50 € ■

8,50 € ■

8,00 € ■

18,00 € ■

8,00 € ■

12,00 € ■

PANE FRESCO 
Φρέσκο και ζυµωτό / House made fresh bread

ZUPPA DEL GIORNO
Ρωτήστε µας για τη σούπα ηµέρας
Please ask what kind of soup we have prepared today

GLI ANTIPASTI
BRUSCHETTE 
Ψωµάκια ψηµένα στη σχάρα µε ντοµάτα και σκόρδο 
Grilled bread slices with tomato and garlic

FUNGHI FILETTO DI PLEVROTUS
Μανιτάρια πλευρώτους σοταρισµένα µε σκόρδο, µυρωδικά, 
λεµόνι και νιφάδες παρµεζάνας 
Pleurotous mushrooms sautéed with garlic, aromatic herbs, 
lemon juice and parmesan flakes

SAUTE DI COZZE
Μύδια σοταρισµένα µε λευκό κρασί, φρέσκες ντοµάτες και µυρωδικά
Fresh mussels sauté with white wine, fresh tomatoes and herbs 

INSALATA DI POLPO
Σαλάτα µε χταπόδι βραστό, πατάτες, σέλερι, 
ελιές και µαϊντανό, µε λαδολέµονο
Salad with boiled octopus, potatoes, celery, olives and parsley, 
with oil and lemon sauce

PARMIGIANA DI MELENZANE
Τηγανιτές µελιτζάνες µε σάλτσα ντοµάτας, βασιλικό, Parmigiano, 
Pecorino Romano και καπνιστό τυρί (Provola affumicata)
Fried aubergines with tomato sauce, basil, Parmigiano, 
Pecorino Romano and smoked cheese (Provola affumicata)

BURRATA DI BUFALA
Μπουράτα βουβαλίσια συνοδευόµενη µε ψητά λαχανικά 
και µε ψιλοκοµµένη ντοµάτα µε βιολογικό ελαιόλαδο και ρίγανη
Burrata di Bufala accompanied by grilled vegetables 
and chopped tomato with organic olive oil and oregano
 



9,00 € ■

8,00 € ■

11,00 € ■

10.00 € ■

13,00 € ■

13,00 € ■

13,00 € ■

I RISOTTI
RISOTTO RADICCHIO, TALEGGIO E MELE
Ρύζι Carnaroli µε ραντίτσιο, κρεµµύδι σβησµένο σε λευκό κρασί, 
τυρί taleggio, parmigiano Reggiano και µήλο
Carnaroli rice with radish, onion quenched in white wine, taleggio cheese, 
parmigiano Reggiano and apple

RISOTTO CON FUNGHI PORCINI 
Μανιτάρια πορτσίνι µε ρύζι Carnaroli, σκόρδο, µαϊντανό, φρέσκο βούτυρο 
και parmigiano reggiano 
Porcini mushrooms with Carnaroli rice, garlic, parsley, fresh butter 
and parmigiano reggiano

RISOTTO CON IL POLPO 
Φρέσκο χταπόδι µε Ρύζι Carnaroli µαγειρεµένο µε ζωµό χταποδιού, 
βούτυρο, φρέσκο κρεµµύδι, µαϊντανό, σέλερι και πιπεριά, ελαφρώς πικάντικο
Fresh octopus with Carnaroli rice cooked with octopus broth, butter,
fresh onion, parsley, celery and pepper, slightly spicy

LE INSALATE
BEL PAESE
Μαρούλι, αποξηραµένα cranberries, φρέσκο κρεµµυδάκι, αβοκάντο, 
πορτοκάλι και αµύγδαλα, µε dressing από πορτοκάλι-µέλι-µουστάρδα 
Lettuce, dried cranberries, fresh onion, avocado, orange and almonds, 
with orange-honey-mustard dressing

PANTESCA
Πατάτες βραστές, ντοµατίνια, ελιές, κάπαρη, κρεµµύδια, ρίγανη, 
βασιλικό και βιολογικό ελαιόλαδο 
Boiled potatoes, cherry tomatoes, olives, caper, onions, oregano, 
basil and organic olive oil 

INSALATA DI FAGIOLINI E MOZZARELLA DI BUFFALA
Σαλάτα mix (µαρούλι, λόλα, ραντίτσιο, βαλεριάνα, φασολάκια), 
µε «κερασάκια» από µοτσαρέλα από βουβάλι, καρύδια και bresaola, 
µε σως από λεµόνι, µουστάρδα, µέλι, βιολογικό ελαιόλαδο 
Mix salad (lettuce, Lola, radicchio, valerian leaves, green beans), 
with buffalo mozzarella “cherries”, walnuts and bresaola, 
with lemon, mustard, honey and organic olive oil sauce

CAPRESE DI BUFALA
Μοτσαρέλα και ντοµάτα σε ροδέλες µε βιολογικό ελαιόλαδο,
φρέσκο πέστο βασιλικού 
Mozzarella balls and tomato slices with organic olive oil and house 
made basil pesto

Caprese



11,00 € ■

10,00 € ■

11,50 € ■

11,50 € ■

9,50 € ■

10,00 € ■

8,50 € ■

13,50 € ■

11,00 € ■

13,00 € ■

LINGUINE AL PESTO
Λινγκουίνι µε χειροποίητη πέστο βασιλικού και κουκουνάρι
Linguine with house made basil pesto and pine seeds

RIGATONI ALL’ AMATRICIANA
Ριγκατόνι µε καπνιστή πανσέτα, σάλτσα φρέσκιας ντοµάτας 
και καυτερή πιπεριά
Rigatoni with smoked pancetta, fresh tomato sauce and chili pepper

LINGUINE ALLA CARBONARA 
Λινγκουίνι µε καπνιστή πανσέτα, κρόκο αυγού και πεκορίνο Ροµάνο
Linguine with smoked pancetta, egg yolk and pecorino Romano

TAGLIATELLE ALLA PUTTANESCA 
Χειροποίητα ζυµαρικά, κρεµµύδι, σκόρδο, καυτερή πιπεριά, 
λιαστή ντοµάτα, κάπαρη, ελιές, αντσούγια, σάλτσα ντοµάτας, 
ρίγανη, πορτοκάλι
Fresh fettuccine homemade, onion, garlic, chili pepper, 
sun-dried tomatoes, capers, black olives, anchovies, tomato sauce, 
origan, orange

RIGATONI CACIO E PEPE
Χειροποίητα ζυµαρικά, πεκορίνο Ροµάνο, παρµεζάνα, µαύρο πιπέρι
Fresh homemade rigatoni, pecorino Romano, parmesan, black pepper

TRENETTE TARTUFO E FUNGHI
Φρέσκα ζυµαρικά µε φρέσκα σοταρισµένα µανιτάρια 
και κρέµα γάλακτος, µε φλούδες και λάδι τρούφας
Fresh pasta with fresh mushrooms sautéed and fresh cream, 
with truffle flakes and truffle oil

LINGUINE LIMONE E ROSMARINO
Φρέσκα ζυµαρικά, βούτυρο, δενδρολίβανο, χυµός λεµονιού, 
µαύρο πιπέρι
Fresh linguine, butter, rosemary, fresh lemon juice, black pepper

LINGUINE CON GAMBERI 
Λινγκουίνι µε γαρίδες, φινόκιο, φρέσκια ντοµάτα, άνιθο και 
σοταρισµένο κρεµµυδάκι
Linguine with shrimps, fennel, fresh tomato, dill and spring onion

LINGUINE DATTERINI E BUFALA
Φρέσκα ζυµαρικά µε ντοµατίνια, φρέσκο κρεµµύδι και 
µοτσαρέλα από βουβάλι, µε πέστο βασιλικού
Fresh pasta with cherry tomatoes, fresh onion and buffalo mozzarella, 
with basil pesto

SPAGHETTI AL NERO DI SEPPIA
Φρέσκα ζυµαρικά µε φρέσκια σουπιά σβησµένη σε λευκό κρασί, 
µε το µελάνι της, κρεµµύδι, σκόρδο, ελαφρώς πικάντικο
Fresh pasta with fresh cuttlefish quenched in white wine, with its ink, 
onion, garlic, slightly spicy

LA NOSTRA  
PASTA FRESCA



LA  NOSTRA  
PASTA  FRESCA
PAPPARDELLE CON FRUTTI DI MARE
Φρέσκα ζυµαρικά µε µύδια, γαρίδες, σουπιές, χταπόδι, ντοµατίνια, σκόρδο, 
µαϊντανό, ελαφρώς πικάντικο, µαγειρεµένο σε ζωµό θαλασσινών 
και σβησµένο µε λευκό κρασί
Fresh pasta with mussels, shrimp, cuttlefish, octopus, cherry tomatoes, garlic, 
parsley, slightly spicy, cooked in seafood broth and quenched with white wine

LASAGNA DI VERDURE
Φρέσκα ζυµαρικά στο φούρνο µε καρότα, µελιτζάνες, κολοκύθια, µανιτάρια, 
πράσα, σπανάκι, χειροποίητη µπεσαµέλ µε παρµεζάνα και µοσχοκάρυδο
Fresh pasta in the oven with carrots, aubergines, zucchini, mushrooms, leeks, 
spinach, homemade béchamel with parmesan and nutmeg

SPAGHETTI INTEGRALI SPINACI,  ASPARAGI E CURCUMA
Ζυµαρικά ολικής άλεσης Bio µε σπανάκι, σπαράγγια, κουρκουµά, ντοµατίνια, 
τζίντζερ, καρότο και κρεµµύδι
Wholemeal Bio pasta with spinach, asparagus, turmeric, cherry tomatoes, ginger, 
carrot and onion

RAVIOLI CON GAMBERI
Φρέσκα ραβιόλια µε γέµιση από γαρίδες, πατάτες και µυρωδικά, 
µε σάλτσα από ζωµό γαρίδας και κρέµα γάλακτος
Fresh ravioli stuffed with shrimp, potatoes and herbs, with shrimp broth sauce 
and sour cream

I SECONDI PIATTI
TAGLIATA DI VITELLO (400-500 gr)
Εξαιρετικό κοµµάτι µοσχάρι που σερβίρεται µε σαλάτα ρόκα και νιφάδες 
από Parmigiano Reggiano
Veal filet accompanied with fresh rocket salad and parmigiano flakes 

FILETTO DI SPIGOLA 
Φιλέτο λαυράκι µε τραγανή πέτσα συνοδευµένο µε σάλτσα φρέσκα ντοµατίνια, 
αντσούγιες, κάπαρη, ελιές, κρεµµύδι, σκόρδο και µαϊντανό
Sea bass fillet with crispy skin accompanied with fresh cherry tomato sauce, 
anchovies, capers, olives, onion, garlic and parsley

Pasta Fresca

18,00 € ■

10,00 € ■

10,00 € ■

15,00 € ■

22,00 € ■

15,00 € ■



MARGHERITA
Φρέσκια σάλτσα ντοµάτας και µοτσαρέλα 
Fresh tomato sauce and mozzarella

NAPOLI 
Φρέσκια σάλτσα ντοµάτας, µοτσαρέλα, αντζούγιες και ρίγανη  
Fresh tomato sauce, mozzarella, anchovies and origanο

PROSCIUTTO COTTO 
Φρέσκια σάλτσα ντοµάτας, µοτσαρέλα και ψητό προσούτο 
Fresh tomato sauce, mozzarella and roasted ham

DIAVOLA 
Φρέσκια σάλτσα ντοµάτας, µοτσαρέλα και πικάντικο σαλάµι Καλαβρίας 
Fresh tomato sauce, mozzarella and spicy salami from Calabria (spianata calabrese)

CAPRICCIOSA
Φρέσκια σάλτσα ντοµάτας, µοτσαρέλα, ελιές, µικρές αγκινάρες, 
ψητό προσούτο και βραστό αυγό
Fresh tomato sauce, mozzarella, olives, small artichokes, 
grilled prosciutto and boiled egg

ZUCCHINE E PANCETTA 
Μοτσαρέλα, κολοκύθια και καπνιστή πανσέτα 
Mozzarella, zucchini and smoked chopped bacon

PROSCIUTTO E FUNGHI 
Φρέσκια σάλτσα ντοµάτας, µοτσαρέλα, µανιτάρια και προσούτο
Fresh tomato sauce, mozzarella, mushrooms and prosciutto

RUCOLA POMODORINI PARMIGIANO 
Μοτσαρέλα, ρόκα, ντοµατίνια και νιφάδες παρµεζάνας  
Mozzarella, rocket leaves, cherry tomatoes and parmesan flakes

MELENZANE - PROSCIUTTO COTTO
Φρέσκια σάλτσα ντοµάτας, µελιτζάνες, µοτσαρέλα και προσούτο cotto
Fresh tomato sauce, eggplant, mozzarella and prosciutto cotto

VERDURE
Φρέσκια σάλτσα ντοµάτας, µελιτζάνες, κολοκύθια, µανιτάρια και ντοµατίνια
Fresh tomato sauce, eggplant, zucchini, mushrooms and cherry tomatoes

FOCACCIA MORTADELLA E STRACCIATELLA DI BUFALA
Λευκή µε µορταδέλα, stracciatella di Bufala και φιστίκια Αιγίνης
White with mortadella, stracciatella di Buffala and Aegina pistachios

RADICCHIO, STRACCHINO E PROSCIUTTO CRUDO
Λευκή µε ραντίτσιο, stracchino και προσούτο crudo
White with radish, stracchino and prosciutto crudo

FUNGHI TARTUFO E BUFALA
Λευκή µε Parmigiano, µοτσαρέλα, µανιτάρια, τρούφα, 
λάδι τρούφας και µοτσαρέλα di Bufala
White with parmigiano, mozzarella, mushrooms, truffle, 
truffle oil and Mozzarela di Bufala

DOLCE MELA
Γλυκιά µε µήλα, ζάχαρη άχνη, κανέλα, κουκουνάρια και κουβερτούρα
Sweet with apples, icing sugar, cinnamon, pine nuts and couverture

LE  NOSTRE  PIZZE
8,50 € ■

9,00 € ■

10,00 € ■

10,00 € ■

13,00 € ■

12,00 € ■

13,00 € ■

11,00 € ■

12,00 € ■

8,00 € ■

13,00 € ■

13,00 € ■

15,00 € ■

13,00 € ■



I DOLCI DEL GIORNO
TIRAMISU
Παραδοσιακό Ιταλικό tiramisu 
Traditional Italian tiramisu

MERINGA CON GELATO
Χειροποίητη µαρέγκα µε παγωτό, διάφορα φρούτα και φρέσκια σαντιγί
Handmade meringue with ice cream, various fruits and fresh whipped cream

GELATO FRESCO  
Παγωτό σε διάφορες γεύσεις 
Ice cream in various flavours
 
PER DIGERIRE

Espresso

Cappuccino

LE BEVANDE
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ /  SOFT DRINKS

Φυσικό Μεταλλικό Νερό
Natural Mineral Water (1LT)

Φυσικός Χυµός Πορτοκάλι / Fresh Orange Juice

Coca Cola (250ml)
Coca Cola Light (250ml)

Galvanina Bio / Italian Soft Drinks (355ml)
Limonata, Aranciata, Mandarino, Pompelmo Rosso,
Melagrana, Ginger Beer, Gassosa

Galvanina Bio Tea / Italian Freddo Tea (355ml)
Peach, Lemon, White Tea, Green Tea

Ανθρακούχο Νερό Galvanina
Galvanina Sparkling Water (750ml)

Ανθρακούχο Ξινό Νερό Φλώρινας
Greek Sparkling Natural Mineral Water (750ml)

Ανθρακούχο Ξινό Νερό Φλώρινας
Greek Sparkling Natural Mineral Water (250ml)

6,50 € ■

6,50 € ■

2,50 € ■

1,70 € ■

3,50 € ■

1,50 € ■

4,00 € ■

2,50 € ■

4,50 € ■

4,50 € ■

4,50 € ■

4,50 € ■

2,50 € ■



Στις τιµές συµπεριλαµβάνονται: 
Δηµοτικός φόρος 0,5% & Φ.Π.Α. (13% στα τρόφιµα, αναψυκτικά και καφέ, 

και 24% στα κρασιά και στα αλκοολούχα ποτά).
Ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να πληρώσει αν δεν του χορηγηθεί 

το νόµιµο παραστατικό (τιµολόγιο / απόδειξη).
Το κατάστηµα υποχρεούται να διαθέτει δίπλα στην έξοδο, 

σε ειδική προθήκη, έντυπα για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαµαρτυρίας.

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Andrea Rizzo
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Κυριακή 13.00' – 23.00'

    
ΟΛΑ ΤΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ 

ΜΕ ΜΕΡΑΚΙ ΚΑΙ ΑΓΝΑ ΥΛΙΚΑ.

ΤΟ ΛΑΔΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ.

H ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ EINAI ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ REGGIANO. 

ΟΙ ΓΑΡΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ.

Prices include: Municipal tax 0,5% & VAT (13% in food, soft drinks and coffee, 
and 24% in wines and alcoholic beverages)

The client is not obliged to pay if a legal receipt or invoice is not issued.
The establishment is obliged to have in a special case by the exit printed sheets

for the formulation of any complaints.

Legal representative: Andrea Rizzo
Opening hours: Monday – Sunday 13.00' – 23.00'

ALL KINDS OF PASTA ARE HOMEMADE WITH THE MAXIMUM CARE 

AND THE BEST INGREDIENTS.

WE USE ORGANIC EXTRA VIRGIN OLIVE OIL.

PARMESAN IS PARMIGIANO REGGIANO.

SHRIMPS ARE FROZEN.

LOW GLUTEN AND GLUTEN FREE PASTA 
ARE AVAILABLE WITH AN EXTRA CHARGE OF 1.5 EURO

Buon appetito




