
Antipasti Vera Pizza Napoletana Pasta e Risotti
Carciofi  3,90 €
Αγκινάρες σοταρισμένες με σκόρδο, θυμάρι, παλαιωμένο βαλσάμικο   
Peperoni Arrostiti 3,90 €
Ψητές πιπεριές με θυμάρι, ρίγανη, παλαιωμένο βαλσάμικο    
Olive 2,90 €
Ελιές πράσινες με δενδρολίβανο, σκόρδο, ξύσμα λεμονιού    
Focaccia   1,20 €  
Χειροποίητη focaccia με πεκορίνο, παρμεζάνα, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, ρίγανη 
Bruschetta al Prosciutto 5,30 €
Prosciutto, ρόκα, λάδι σκόρδου, τομάτα, βασιλικός, παρμεζάνα, παλαιωμένο βαλσάμικο
Bruschetta al Pomodoro 4,80 €
Τομάτα, λάδι σκόρδου, παλαιωμένο βαλσάμικο, ρίγανη, βασιλικός, παρμεζάνα  
Bruschetta Vegana 4,90 €
Μαριναρισμένες ψητές πιπεριές, σοταρισμένες αγκινάρες, ψητά μανιτάρια, 
λάδι σκόρδου, παρμεζάνα
Focaccia con Funghi  6,90 €
Ποικιλία μανιταριών, κρέμα παρμεζάνας με λάδι τρούφας πάνω σε 
φρεσκοψημένo ψωμί   
Carpaccio Bresaola 9,20 €
Μπρεζάολα, ρόκα, τοματίνια, παρμεζάνα, λεμόνι, λάδι τρούφας    
Piatto di Formaggi  9,70 €
Παρμεζάνα, πεκορίνο, προβολόνε, gorgonzola, καρύδια, αποξηραμένα 
σύκα, βερίκοκα, ρόκα     
Piatto di Salumi 9,90 €
Prosciutto, σαλάμι Νάπολης, πικάντικο σαλάμι Νάπολης, ρόκα, τοματίνια      
Piatto di Formaggi e Salumi 12,20 €
Σαλάμι Νάπολης, prosciutto, πικάντικο σαλάμι Νάπολης, παρμεζάνα, 
πεκορίνο Τοσκάνης, προβολόνε, καρύδια, αποξηραμένα σύκα, βερίκοκα

Insalate 

Piatti  Speciali

Caprese     9,50 €
Mozzarella di Bufala, τοματίνια, ρόκα, παλαιωμένο βαλσάμικο, έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο
Panzanella 9,70 €
Μαριναρισμένες ψητές πιπεριές, χειροποίητη πίκλα κρεμμυδιού, τοματίνια, 
αγγούρι, κάπαρη, ραπανάκι, παλαιωμένο βαλσάμικο, σπιτικά κρουτόν, βασιλικός, 
ρικότα αρωματισμένη, ρίγανη    
Caesar Con Pancetta  9,50 €
Iceberg, ψητή πανσέτα, παρμεζάνα, σπιτικά κρουτόν, caesar dressing
- Με κοτόπουλο 10,90 €
Maestro 10,30 €
Κοτόπουλο, iceberg, τοματίνια, φρέσκια μοτσαρέλα, αυγό, ραπανάκι, 
prosciutto cotto, παρμεζάνα, Ιταλική vinaigrette
Insalata di Spinaci 9,90 €
Πράσινη σαλάτα, σπανάκι, σύκο, ραπανάκι, σουσάμι, πανσέτα ψητή, 
vinaigrette βαλσάμικου

Pollo di Parma   13,50 €
Φιλέτο στήθος κοτόπουλο μαριναρισμένο σε πέστο και τυλιγμένο με 
prosciutto. Συνοδεύεται με πατατοσαλάτα, λιαστή τομάτα, κόκκινες πιπεριές, 
τοματίνια, φρέσκο κρεμμύδι, ρόκα και ελιές

Tagliata  16,50 €
Μοσχαρίσιο κόντρα φιλέτο με πατατοσαλάτα, λιαστή τομάτα, κόκκινες 
πιπεριές, τοματίνια, φρέσκο κρεμμύδι και ελιές. Συνοδεύεται από ρόκα, 
παρμεζάνα και σάλτσα δενδρολίβανο

Marinara 5,90 €
Σάλτσα τομάτας, σκόρδο, ρίγανη, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Margherita 8,90 €
Σάλτσα τομάτας, φρέσκια μοτσαρέλα, τριμμένη παρμεζάνα και πεκορίνο   
Bufala Margherita 10,20 €
Σάλτσα τομάτας, Mozzarella di Bufala, τριμμένη παρμεζάνα και πεκορίνο  
Prosciutto e Funghi 11,20 €
Σάλτσα τομάτας, φρέσκια μοτσαρέλα, prosciutto, μανιτάρια τριμμένη 
παρμεζάνα και πεκορίνο      
Calzone 9,90 €
Σάλτσα τομάτας, φρέσκια μοτσαρέλα, ρικότα αρωματισμένη, σαλάμι 
Νάπολης, τριμμένη παρμεζάνα και πεκορίνο   
Vegana 9,80 €
Σάλτσα τομάτας, φρέσκια μοτσαρέλα, σοταρισμένες αγκινάρες, ψητές 
μαριναρισμένες πιπεριές, μανιτάρια, τριμμένη παρμεζάνα και πεκορίνο
Diavola 9,60 €
Σάλτσα τομάτας, φρέσκια μοτσαρέλα, πικάντικο σαλάμι Νάπολης, nduja*, 
τριμμένη παρμεζάνα και πεκορίνο   
Diavola Con Uovo 10,30 €
Σάλτσα τομάτας, φρέσκια μοτσαρέλα, πικάντικο σαλάμι Νάπολης, nduja*, 
αυγό, τριμμένη παρμεζάνα και πεκορίνο   

BIANCA (χωρίς σάλτσα τομάτας) 
Prosciutto e Rucola 11,90 €
Φρέσκια μοτσαρέλα, prosciutto, ρόκα, τοματίνια, τριμμένη παρμεζάνα και 
πεκορίνο, φλοίδες παρμεζάνας    
Carbonara 9,30 €
Αυγό, κρέμα γάλακτος, ζαμπόν, πανσέτα, τριμμένη παρμεζάνα και πεκορίνο    
Quattro Formaggi 9,80 €
Φρέσκια μοτσαρέλα, πεκορίνο, gorgonzola, έμενταλ   
Tartufata 11,50 €
Κρέμα μαύρης τρούφας, φρέσκια μοτσαρέλα, μανιτάρια, καπνιστή πανσέτα, 
τριμμένη παρμεζάνα και πεκορίνο   

Προσθέστε υλικά:

■  Ρικότα, gorgonzola, proscuitto cotto, ρόκα, φρέσκια μοτσαρέλα, ελιές,         
ποικιλία μανιταριών, αυγό  0,60 € / υλικό

■  Mozzarella di Bufala, μπρεζάολα, prosciutto, πικάντικο σαλάμι Νάπολης, 
σαλάμι Νάπολης, πανσέτα  1,20 € / υλικό

*Γνωρίστε τα Ιταλικά αλλαντικά:
■  nduja (ντούγια): καυτερή πάστα από Ιταλικό χοιρινό σαλάμι
■ guanciale ((γκουαντσιάλε): Ιταλικό καπνιστό χοιρινό
■ salsiccia (σαλσίτσια): Iταλικό φρέσκο λουκάνικο

Risotto Gamberetti  11,90 €
Ριζότο με σαφράν, γαρίδες, παρμεζάνα, μασκαρπόνε, κολοκύθι

Linguine Carbonara     10,90 €
Λιγκουίνι με guanciale*, αυγό, κρέμα γάλακτος, παρμεζάνα, φρέσκο μαϊντανό 

Linguine Napoletana     8,90 €
Λιγκουίνι με σάλτσα τομάτας, τοματίνια, βασιλικό

Penne al Salmone 13,50 €
Πέννες με φρέσκο σολωμό, κρέμα γάλακτος, τοματίνια, άνηθο, βότκα, 
πράσο, κρεμμύδι, λάδι σκόρδου

Pollo alla Parmigiana  11,50 €
Κοτόπουλο παναρισμένο με παρμεζάνα, αρωματισμένο με σκόρδο και 
ψημένο στο φούρνο με σάλτσα τομάτας, τοματίνια και λιωμένη μοτσαρέλα. 
Σερβίρεται πάνω σε λιγκουίνι με σάλτσα τομάτας

Pollo e Funghi  10,60 €
Πέννες με μανιτάρια πλευρώτους, κοτόπουλο, λάδι τρούφας, λευκό κρασί, 
κρεμμύδι, λάδι σκόρδου, κρέμα γάλακτος, θυμάρι

Linguine all’ Amatriciana  9,70 €
Λιγκουίνι με καυτερή σάλτσα τομάτας και πιπεριάς, πανσέτα, τοματίνια, 
φρέσκο μαϊντανό

Pizza Margherita Per Bambini 5,90 €
Σάλτσα τομάτας, φρέσκια μοτσαρέλα, τριμμένη παρμεζάνα και πεκορίνο 

Penne alla Napoletana 5,90 €
Πέννες με σάλτσα τομάτας

Τα παιδικά γεύματα συνοδεύονται από χυμό Amita Fun ή αναψυκτικό. 
Ισχύει για παιδιά έως 12 ετών. 

Per Bambini

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΉ ΝΑ ΠΛΉΡΩΣΕΙ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΉ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).
Στις τιμές του καταλόγου συμπεριλαμβάνοται ποσοστά σερβιτόρων 13%, Φ.Π.Α., δημοτικός φόρος και λοιπές νόμιμες επιβαρύνσεις.
Αν και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ενδέχεται κάποιο γεύμα να περιέχει ίχνος αλλεργιογόνων ουσιών όπως αυτά περιγράφονται στο 
παράρτημα II του κανονισμού 1169/2011. Κατανοώντας τους κινδύνους γι’ αυτούς που έχουν σοβαρές αλλεργίες, το κατάστημα διαθέτει ξεχωριστό κατάλογο με τα 
αλλεργιογόνα συστατικά που υπάρχουν στα προϊοντα μας. 
Σε περίπτωση που είσαστε αλλεργικοί σε κάποιο συστατικό, παρακαλούμε να ζητήσετε να μιλήσετε με τον υπεύθυνο της βάρδιας που μπορεί να σας προσφέρει 
κάθε σχετική πληροφορία προκειμένου να κάνετε την επιλογή σας.

GR: Στην παρασκευή των πιάτων χρησιμοποιείται έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.
GB: Virgin olive oil is used for the preparation of dishes.
FR: Dans la préparation de plats utilisé l’huile d’olive vierge.
DEU: Bei der Herstellung von Geschirr natives Olivenöl verwendet.
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ
www.napolitivo.gr 
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