ANTIPASTI

INSALATE

Καλαθάκι με ψωμιά από τον φουρνο μας & dip ------- € 1,5

ΣΟΥΠΑ ΗΜΕΡΑΣ ------- €

ρωτήστε μας για τη σούπα ημέρας

FOCACCIA CRUDAIOLA ------- €4,5
focaccia με καρέ μαριναρισμένης τομάτας,
κρεμμύδι, σκόρδο & αρωματικά

FOCACCIA PICCANTE ------- €5,5

με φρέσκο τυρί stracchino & salame piccante

PANZEROTTI POMODORO ------- €5
τηγανιτά με τομάτα & mozzarella

CARPACCIO ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ ------- €13
με τυρί pecorino, ρόκα & ξύσμα lime

VITELLO TONNATO ------- €12

λεπτοκομμένο νουά μόσχου
με σάλτσα τόνου & ανθούς κάπαρης

PADANA -------€9

MELANZANA ALLA PARMIGIANA ------- €11

μελιτζάνες στο φούρνο με σάλτσα τομάτας, mozzarella,
grana padano, βασιλικό & μυρωδικά

GNOCCHI GORGONZOLA ------- €13

gnocchi πατάτας crocante,
με gorgonzola & καβουρδισμένο κουκουνάρι

FRUTTI DI MARE ------- €12

αχνιστά φρέσκα μύδια & κυδώνια με τοματίνια pachino,
κάπαρη & ελιές, σβησμένα με Pinot Grigio

CARPACCIO απο ΨΑΡΙ ΗΜΕΡΑΣ ------- €15

με tartar από καρότο, φοινόκιο, μαριναρισμένη ρέβα & ginger

SALUMI e- FORMAGGI ------ €18

πιάτο αλλαντικών & τυριών με prosciutto San Daniele,
prosciutto cotto, salame finocchiona, coppa, spianata piccante
parmigiano reggiano, caciotta tartufata, gorgonzola dolce,
provolone piccante, pecorino, μέλι τρούφας & μαρμελάδα peperoncino

PASTA & RISOTTI
SPAGHETTI AGLIO, OLIO & PEPERONCINO -------€7
με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, σκόρδο & καυτερές πιπερίτσες

SPAGHETTI CARBONARA -------€12

με καπνιστή pancetta, κρόκο αυγού & pecorino

PACCHERI AMATRICIANA -------€13

με καπνιστή pancetta, peperoncino & σάλτσα φρέσκιας τομάτας

CONCHIGLIONNI RAGU AL FORNO -------€14

κοχύλια γεμιστά με ψιλοκομμένο & σιγοβρασμένο χτένι μοσχαριού,
bechamel με τυρί scamorza, τομάτα & grana padano

PIZZE
MARGHERITA BUFALA ------- € 13

mozzarella di bufala,
σάλτσα τομάτα San Marzano & βασιλικός

MARINARA ------- € 9

αντζούγια φιλέτο, σάλτσα τομάτα San Marzano,
σκόρδο, κάπαρη & ρίγανη

MELANZANA ------- € 12

mozzarella, μελιτζάνες ψητές, mozzarella di bufala,
σάλτσα τομάτα San Marzano, grana padano & βασιλικός

PICCANTE -------€ 13

mozzarella, spianata piccante, gorgonzola dolce,
σάλτσα τομάτα San Marzano & pecorino

PASTA FRESCA
TAGLIATELLE VERDURE e RICOTTA -------€12

ολικής άλεσης με σάλτσα φρέσκιας τομάτας, ricotta,
μελιτζάνες,κολοκυθάκια, μανιτάρια & φρέσκο baby σπανάκι

STROZZAPRETTI PESTO -------€13

με σπιτικό pesto Genovese βασιλικoύ, pecorino & κουκουνάρι

PAPARDELLE PORCINI e SPECK -------€14

με speck, μανιτάρια porcini, άγρια μανιτάρια & grana padano

TAGLIATELLE RAGU -------€14

με ψιλοκομμένο & σιγοβρασμένο χτένι μοσχαριού

CAPPELLI DI PRETE -------€14

γεμιστά με άγρια μανιτάρια & τυρί ricotta
σε σάλτσα μαύρης τρούφας

TAGLIATELLE NERI ALLO SCOGLIO -------€18

με μελάνι σουπιάς, φρέσκα μύδια, κυδώνια & τοματίνια pachino

SPAGHETTI CHITARRA RAGU DI PESCE -------€18

ragu από φρέσκα ψάρια, με φρέσκια τομάτα & κρασί Soave

TAGLIOLINI BOTTARGA -------€23

με αυγοτάραχο, σάλτσα prosecco & ξύσμα λεμονιού

RISOTTI
RISOTTO ROSSO -------€15

με παντζάρια, σπαράγγια & τυρί stracciatella

RISOTTO TARTUFO -------€19

με φρέσκια μαύρη τρούφα & τυρί Fossa

BISMARCK ------- € 13

mozzarella, καπνιστή pancetta,
σάλτσα τομάτα San Marzano & κρόκος αυγού

PARMA -------€ 14

mozzarella, prosciutto di Parma,
σάλτσα τομάτα San Marzano, grana padano & ρόκα

TRENTINO ------- € 14

mozzarella, speck, μανιτάρια porcini & finferli,
σάλτσα τομάτα San Marzano, provolone & taleggio

BIANCHE
NAPOLI ------- € 13

mozzarella di bufala,
grana padano, τοματίνια & βασιλικός

ZUCCA ------- € 14

mozzarella, salsiccia fresca, τυρί scamorza,
κρεμμύδι Tropea & μαρμελάδα τομάτα

TARTUFATA ------- € 15

mozzarella, κρέμα tartufo, φρέσκια μαύρη τρούφα
& baby ρόκα

CULATELLO e FICHI ------- € 17

mozzarella, prosciutto culatello, mozzarella di bufala,
τυρί stracciatella & σύκα

SALMONE ------- € 18

φρέσκος σολομός Gravlax, τυρί stracchino, τυρί caprino,
mozzarella & chives

baby ρόκα, prosciutto Parma, grana padano,
τοματίνια & vinaigrette balsamico

ROMANA -------€10

ανάμεικτη πράσινη σαλάτα, ψητό φιλέτο κοτόπουλο,
καπνιστή pancetta, τραγανή αγκινάρα romana,
grana padano, croutons & Cesare

CAPRESE -------€12

mozzarella di bufala, σπιτικό pesto βασιλικού & τοματίνια

INVERNALE -------€15

baby σπανάκι, λεπτές φέτες από μοσχαρίσιο νουά,
κουκουνάρι καβουρδισμένο, grana padano,
ρόδι & vinaigrette gorgonzola

BURRATA -------€16

mozzarella burrata 250g, τραγανή pancetta,
καραμελωμένα τοματίνια & μαρμελάδα peperoncino

CINQUE TERRE -------€18

ανάμεικτη σαλάτα mesclun, ψητές γαρίδες, αυγοτάραχο
αβοκάντο, σουσάμι & vinaigrette Campari με grape fruit

CARNE & PESCE
OSSOBUCO MILANESE -------€19

σιγομαγειρεμένο μοσχαρίσιο ossobuco σε σάλτσα από
merlot με risotto zaferano

TAGLIATA ------- €21

Tagliata μοσχαρίσια 300g με αρωματισμένες
τραγανές πατάτες, ρόκα & αρωματισμένο βούτυρο

RIB-EYE ------- €25

Rib-eye μοσχαρίσιο 300g με πατάτες crocante
& γιαούρτι μυρωδικών

TARTUFO ΦΙΛΕΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ -------€27

φιλέτο γάλακτος, με φρέσκια μαύρη τρούφα &
cappelli di prete γεμιστά με άγρια μανιτάρια & τυρί ricotta

POLLO ALLA GRIGLIA -------€13

φιλέτο κοτόπουλο στη σχάρα με μυρωδικά
& τάρτα pizzaiolla

PESCE ALLA GRIGLIA -------€18

φρέσκο ψάρι ημέρας ψητό στο grill με σάλτσα από κρασί
brachetto, τάρτα φοινόκιο και πέρλες από σταφύλια

TONNO TAGLIATA -------€25

φιλέτο φρέσκου κιτρινόπτερου τόνου με avocado,
ginger & μαύρο ρύζι ολικής με αρωματικά

DOLCI
PANNA COTTA --------€6

με καραμέλα salato & καραμελωμένα φουντούκια

CANNOLI SICILIANI --------€6

κρέμα ricotta με σταγόνες σοκολάτας & φυστίκια

TIRAMISU --------€8

με φρέσκο ζεστό espresso

MILLEFOGLIO FRAGOLA --------€8

με φρέσκες φράουλες & κρέμα mascarpone

DOLCE NOTTE -------€10

calzone με πραλίνα φουντουκιού & παγωτό fior di latte

AFFOGATO AL CAFE / CORRETTO ---€5 / €6

παγωτό fior di latte με ζεστό espresso / & amaretto

SORBETTO / GELATO -------€4

σορμπέ ημέρας / παγωτό ημέρας

* ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ VEGAN ΠΙΑΤΑ ΜΑΣ
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24% & δημοτικός φόρος. Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη ή τιμολόγιο). Αγορανομικός υπεύθυνος: Πάνος Πολίτης

