
Ορεκτικά | Appetizers
• Suppa di verdure | Σούπα Βελουτέ

Σούπα βελουτέ λαχανικών με σπιτικά Bake Rolls & μπέικον
6,00 €

• Funchi Pleurotus alla Griglia
Μανιτάρια Πλευρώτους στη Σχάρα

Μαριναρισμένα μανιτάρια πλευρώτους με σκόρδο, ελαφριά καρυκεύματα
και ρίγανη, σερβιρισμένο με σπιτική πέστο βασιλικού

7,00 €

• Bruschetta pomodoro & Mozzarella
Μπρουσκέτα ντομάτας

Φρυγανισμένο ψωμί με ντομάτα, σκόρδο, βασιλικό και mozzarella
5,50 €

• Bruschetta Shrimp & Artichoke
Μπρουσκέτα γαρίδας & Αγκινάρα

Φρυγανισμένο ψωμί με ψιλοκομμένες γαρίδες, αγκινάρα, λάιμ και ελαιόλαδο
7,00 €

• Bruschetta Tartufo
Μπρουσκέτα Μανιταριών & Πάστα τρούφας
Φρυγανισμένο ψωμί με βούτυρο, μανιτάρια και πάστα τρούφας

7,00 €

• Soufflé al formaggio / Σουφλέ τυριών
Mozzarella, ένταμ, γκούντα, φέτες ζαμπόν, φρέσκο γάλα, αυγά

7,00 €

Pizza (Very Thin Pizza Bread)
• Margarita

Σάλτσα ντομάτας, mozzarella, παρμεζάνα
6,00 €

• Tartufo
Σάλτσα ντομάτας, mozzarella, παρμεζάνα, τρούφα carpaccio,

λάδι τρούφας
10,00 €

 • Diavola
Σάλτσα ντομάτας, mozzarella, παρμεζάνα, πικάντικο σαλάμι

και μπούκοβο
9,00 €

• Prosciutto
Σάλτσα ντομάτας, mozzarella, παρμεζάνα, λεπτές φλύδες προσούτο,

φύλλα ρόκας και παρμεζάνα
10,00 €

• Gorgonzola
Σάλτσα ντομάτας, mozzarella, gorgonzola, μπέικον

9,00 €

• Bufala
Σάλτσα ντομάτας, mozzarella bufala, παρμεζάνα, μανιτάρια

7,00 €

• Veggie
Πέστο βασιλικού, τρικολόρε μίνι ντοματίνια

6,00 €



• Burata
Φύλλα ρόκας μαριναρισμένα με vinaigrette βαλσάμικο,

βερίκοκα, σύκα και ντοματίνια
6,50 €

• Rucola
Φύλλα ρόκας, λιαστή ντομάτα, κουκουνάρι,

vinaigrette βαλσάμικου και παρμεζάνα
7,00 €

• Valentina
Φρέσκια πράσινη λόλα, κόκκινη λόλα, radicchio, σπανάκι, 

ρόκα, καπνιστός σολωμός και vinaigrette πορτοκάλι
8,00 €

• Di Angelo
Φρέσκια πράσινη λολα, κόκκινη λόλα, radicchio, 

ραπανάκι, ρόκα, σοταρισμένα μανιτάρια και μοσχάρι
μαριναρισμένο με vinaigrette βαλσάμικου

10,00 €

• Selestina
Φιλέτο κοτόπουλο στη σχάρα, φρέσκο iceberg, μαρούλι,
ψιλοκομμένες κίτρινες και πράσινες πιπεριές, φυστίκια,

λευκή σως Di Angelo
8,00 €

• Salate di Pasta
Πέννες, τυρί, κρέμα, μέλι, πολύχρωμες πιπεριές, cheddar,

λιαστή ντομάτα, καλαμπόκι
7,00 €

Σαλάτες | Salads

• Filetto di branzino all’arancia
Φιλέτο λαβράκι πωσέ με αρώματα Μεσογείου

και Moschato D’Asti σε σως πορτοκαλιού και σαφράν
σερβιρισμένο με ριζότο και πωσέ

12,00 €

• Pollo alla Griglia
Φιλέτο κοτόπουλο στη σχάρα, σερβιρισμένο με ψητά

λαχανικά ή πουρέ πατάτας αρωματισμένο
με καπνιστή μελιτζάνα

10,00 €

• Filetto di Manzo
Μοσχαρίσιο φιλέτο στη σχάρα σερβιρισμένο με ψητά

λαχανικά ή πουρέ αρωματισμένο με καπνιστή μελιτζάνα

19,00 €

• T-bone
Μοσχαρίσια μπριζόλα στη σχάρα μαριναρισμένη,

με λάδι δενδρολίβανου, σερβιρισμένη με ψητά λαχανικά ή
πουρέ πατάτας αρωματισμένο με καπνιστή μελιτζάνα

18,00 €

• Petto di Pollo
Ζουμερό φιλέτο κοτόπουλο σωτέ καλυμμένο

με φρεσκοκομμένη μοτσαρέλα, λεπτές φέτες προσούτο
και κρέμα γάλακτος

10,00 €

Κυρίως Πιάτα | Main Courses



Ριζότο | Rissoti
• Risotto Tartufo 

Ριζότο με μανιτάρια porcini, πάστα τρούφας
και λάδι τρούφας. Σερβιρίζεται με παρμεζάνα.

10,00 €

• Risotto a la Salmone
Ριζότο με φρέσκο σολομό, σχοινόπρασο,

κρέμα mascarpone και λάιμ

10,00 €

• Risotto com Pollo
Ριζότο με φρέσκια κρέμα, ψιλοκομμένο
κοτόπουλο, λαχανικά και σχοινόπρασο

9,50 €

• Risotto Di Angelo
Ριζότο με ομελέτα, καρότο, μπέικον,

μανιτάρια, κρεμμύδι φρέσκο

9,50 €

Zυμαρικά | Pasta
• Spaghetti Carbonara

Η πασίγνωστη ιταλική καρμπονάρα με ψιλοκομμένη
ιταλική πανσέτα, μαϊντανός, αυγό και τυρί pecorino

8,00 €

• Bucatini con Vitelo
Bucatini με φρέσκο ψιλοκομμένο μοσχάρι,

μαριναρισμένο με λάδι τρούφας και φρέσκα φύλλα ρόκας

9,00 €

• Bucatini alla Italiana
Bucatini με πέστο βασιλικού, ντομάτα,

σκόρδο, και παρμεζάνα

8,00 €

• Penne con Pollo
Πένες με φιλέτο κοτόπουλο, σάλτσα ντομάτας, κρέμα,
ψιλοκομμένο μπέικον, μαϊντανό, και τυρί παρμεζάνας

8,00 €

• Fettucine con Tuna
Fettucine με φρέσκο τόνο, κάπαρη, τσίλι, ντομάτα,
ατζούγια και γαρνιτούρα με φρέσκα φύλλα ρόκας

10,00 €

• Fettucine a la Marinara
Fettuccine με σπιτική σάλτσα ντομάτας, γαρίδες και μύδια

12,50 €

• Pappardelle con Vitelo
Παπαρδέλες με σάλτσα ντομάτας,

ψιλοκομμένο φρέσκο φιλέτο μοσχαριού και δενδρολίβανο

10,00 €

• Gnocchi Gorgonzola
Σπιτικά ζυμαρικά gnocchi με φρέσκια κρέμα,

τυρί gorgonzola και καρύδια

9,50 €



Γλυκά | Desserts
• Tiramisu

Αυθεντική ιταλική συνταγή Tiramisu

6,50 €

• Panna Cotta
Η πασίγνωστη συνταγή Panna Cotta σερβιρισμένη
με σιρόπι καραμέλας και amaretti ή σως φράουλας

και φράουλες

5,50 €

• Cheesecake
Cheesecake με φρούτα του πάθους

 6,50 €

• Di Angelo Cioccolato
Μοναδικό κέικ σοκολάτας χωρίς αλεύρι,
σερβιρισμένο με παγωτό και φράουλες

6,50 €

Coca Cola 250ml 3,70 €

Coca Cola zero 250ml 3,70 €

Coca Cola light 250ml 3,70 €

Σόδα 250ml 3,70 €

Fanta μπλε 250ml 3,70 €

Fanta κόκκινη 250ml 3,70 €

Sprite 250ml 3,70 € 

Μεταλλικό νερό 1 lt 2,00 €

Pelegrino 250ml 4,00 €

Pelegrino 750ml 6,00 €

Fischer 330 ml 4,00 €

Αναψυκτικά | Beverages


