
Κάντε scan εδώ για να δείτε το menu, τις προσφορές και το νέο πιάτο του μήνα. 
Scan here to see the menu, offers and the new dish of the month.



TASTY STARTERS

~ Garlic bread ~
(vegetarian)

Φρεσκοψημένο σταρένιο χωριάτικο ψωμί  
με λιωμένη μοτσαρέλα, ελαιόλαδο, σκόρδο, 

βούτυρο και καπνιστή πάπρικα.
Minore (2 φέτες): € 5.30 

Grande (5 φέτες): € 12.50

~ Prosciutto chops ~
(5 τεμάχια)

Γεμιστά πιτάκια από σπιτικό φύλλο  
µε prosciutto και καπνιστό τυρί που λιώνει  
στο στόμα. Συνοδεύεται με sοur cream dip  

και γαρνίρεται με καπνιστή πάπρικα.
€ 5.40

~ Parmesan Tots ~
(6 τεμάχια) (vegetarian)

Τυροκροκέτες από παρμεζάνα Grana Padano  
με τραγανή κρούστα και σουσάμι.  

Συνοδεύονται με Jack Daniels sweet sauce dip.
€ 5.80

~ Burrata* D.O.P. ~
(vegetarian)

Μαλακό τυρί που μοιάζει με την βουβαλίσια 
μοτσαρέλα αλλά σε πιο ‘βουτυράτη’ εκδοχή. 

Γαρνίρεται με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, ψητά 
ντοματίνια και σπιτική sauce pesto με φρέσκο 

βασιλικό. Συνοδεύεται με φρυγανισμένες φέτες 
φοκάτσιας ολικής άλεσης.

€ 7.90

~ Crispy Portobello ~
(vegetarian)

Mεγάλα τραγανά φιλέτα μανιταριών portobello. 
Συνοδεύονται από ζεστή cream sauce  

με μαύρη τρούφα.
€ 7.50 

~ Grande Piatto Misto Combo ~
(Προτείνεται για 2 άτομα)

Μια μοναδική σύνθεση από τα φρεσκοκομμένα 
αλλαντικά και τα ορεκτικά μας: 

Μορταδέλα Bologna με φυστίκι D.O.P., αυθεντικό 
σαλάμι Milano και σπιτικές φέτες καπνιστής 

γαλοπούλας. Συνοδεύεται με φρέσκες τηγανητές 
πατάτες ροδέλες και σκορδόψωμο με μοτσαρέλα. 

€ 13.80 
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ΨΩΜΑΚΙΑ La Strega

Σε περίπτωση αλλεργίας σε κάποιο συστατικό 
παρακαλούμε ενημερώστε τον σερβιτόρο σας.

Δύο ζεστά ζυμωτά σταρένια ψωμάκια 
μαζί με dip κοπανιστής

€ 1.10 

ΨΩΜΑΚΙΑ La Strega 

Parmesan Tots

*Το ορεκτικό αυτό περιέχει ξηρούς καρπούς.



~ Potato Cheddar ~
Πατάτες που περιχύνονται µε τη μοναδική  

cheddar cream sauce μας.  
Γαρνίρονται με κομματάκια καπνιστού μπέικον 

και τριμμένο τυρί cheddar.

Minore: € 4.50 / Grande: € 6.90 

~ Potato La Strega ~
Πατάτες με μανιτάρια του δάσους,  

μπέικον και κρέμα γάλακτος.  
Γαρνίρονται με flakes παρμεζάνας Grana Padano. 

Minore: € 4.80 / Grande: € 7.30 

~ Sweet al Pepe Potato ~
(vegetarian)

Τραγανές γλυκοπατάτες choppy  
με κρέμα πιπεράτη από 4 διαφορετικά πιπέρια  

και mix τυριών. 

Minore: € 5.80 / Grande: € 9.50

~ Combo Mass ~
Φρέσκες λεπτοκομμένες πατάτες ροδέλες 

περιχυμένες µε cheddar cream sauce, λιωμένη 

μοτσαρέλα και tomato sauce. Γαρνίρονται με 

κομματάκια μπέικον, φρέσκα ψητά μανιτάρια, 

σπιτικά onion rings και τριμμένο τυρί cheddar . 

Minore: € 4.80 / Grande: € 9.10

~ Homemade Nachos ~
Παραδοσιακή Μεξικάνικη συνταγή με σπιτικά 

nachos από καλαμπόκι με λιωμένη μοτσαρέλα, 

black angus μοσχαρίσιο chili con carne, σαλάτα 

ντομάτας pico de galo, τυρί cheddar, καυτερή 

κόκκινη πιπερίτσα chili, μπέικον, καλαμπόκι και 

σάλτσα guacamole από φρέσκο αβοκάντο. 

Minore: € 4.90 / Grande: € 9.90 

~ Guacamole & Nachos ~
(vegetarian)

Σαλάτα με φρέσκο αβοκάντο, μαϊντανό, φρέσκο 

κρεμμυδάκι, ντομάτα, πιπεριά chili και φρέσκο 

χυμό lime. Συνοδεύεται με τραγανά nachos.

Μερίδα: € 4.80

Σε περίπτωση αλλεργίας σε κάποιο συστατικό 
παρακαλούμε ενημερώστε τον σερβιτόρο σας.

POTATOES

Σπιτικές φρέσκες τηγανητές πατάτες choppy (μακρόστενες) 
σε 100% φυτικό λάδι: Handmade just for you or to share

Sweet al Pepe Potato

Twist potato - Nachos

Patatas La Strega
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Στη La Strega, συνθέτουμε την τέλεια σαλάτα τόσο σοβαρά όσο οτιδήποτε άλλο στο μενού μας. 

Προσφέρουμε πολύ περισσότερο από μαρούλι, τυρί και ντομάτα.  

Σε κάθε μία από τις γενναιόδωρες και θρεπτικές σαλάτες μας, ο καθένας που θα τις δοκιμάσει  

μπορεί να απολαύσει υπέροχα το κοτόπουλο, το χοιρινό κρέας, το καπνιστό μπέικον, το αβοκάντο, 

την τρίχρωμη κινόα, τη μοναδική ποικιλία των τυριών ή τις σπιτικές vinaigrette μας.

Villaggio

GREEN & FRESH
Signature home made salads
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~ Rucola Pomodori ~
(vegetarian)

Σαλάτα µε ρόκα, μαρούλι iceberg, γαλλική 
σαλάτα, τραγανά ντοµατίνια, κουκουνάρια, 

μαύρες σταφίδες Νεμέας και ένα απαλό άγγιγμα 
σπιτικής vinaigrette φρέσκων µυρωδικών. 

Γαρνίρεται με flakes παρμεζάνας Grana Padano, 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και καραμελωμένο  

ξύδι βαλσάμικο.
Minore: € 7.30 | Grande: € 11.30

~ Pavor ~
Σαλάτα με µαρούλι, ψιλοκοµµένο λάχανο, καρότο, 

σπιτικές φέτες καπνιστής γαλοπούλας, παρμεζάνα 
Grana Padano και αβγό. Ολοκληρώνεται με 

σπιτική vinaigrette φρέσκων µυρωδικών και vin-
aigrette μουστάρδας.

Minore: € 7.90 | Grande: € 12.90 

Εμπλουτίστε τη σαλάτα σας  
με τρίχρωμη βιολογική κινόα: 

Minore: + € 1.50 | Grande: + € 1.90

~ Caesar’s ~
Η αγαπημένη σαλάτα με ψιλοκοµµένο µαρούλι, 
λεπτές φέτες από φιλέτο κοτόπουλο, καπνιστό 

μπέικον, κρίθινα croutons και τριµµένη 
παρμεζάνα Grana Padano. Όλα αυτά κάτω από 

τη γεύση της σπιτικής vinaigrette φρέσκων 
µυρωδικών και της sour cream.

Minore: € 8.10 | Grande: € 13.40

~ Insalatina ~
Ψιλοκομμένο μαρούλι, φρέσκα κρεμμυδάκια, 
άνηθο, φρέσκια μυζήθρα Κρήτης με χαμηλά 

λιπαρά, φιλετάκια ψητού κοτόπουλου,  
μαύρες σταφίδες Νεμέας, ντοματίνια, αβοκάντο, 

σπιτική vinaigrette κόκκινης πιπεριάς  
και καραμελωμένο ξύδι βαλσάμικο. 

Minore: € 8.20 | Grande: € 13.70 

~ La Monde ~
Η κλασική μας σαλάτα με ψιλοκοµµένο μαρούλι, 

ρόκα, φιλετάκια ψητού κοτόπουλου,  
τριμμένη παρμεζάνα και κρίθινα croutons. 

Συμπληρώνεται µε ένα τρυφερό άγγιγµα  
από σπιτική vinaigrette φρέσκων µυρωδικών.

Minore: € 8.30 | Grande: € 13.80

Pavor
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Προσφέρονται σε δύο μεγέθη:
MINORE: | GRANDE:

2 άτομα | 4 άτομα

Σε περίπτωση αλλεργίας σε κάποιο συστατικό παρακαλούμε ενημερώστε τον σερβιτόρο σας.



~ Villaggio ~
Δροσερή σαλάτα με μαρούλι iceberg, φρέσκια 

Κρητική μυζήθρα από αιγοπρόβειο γάλα,  

χοιρινά φιλετάκια, γαλλική σαλάτα, φρέσκο 

σπανάκι, τραγανά καρύδια, πράσινο μήλο, 

αποξηραμένα cranberries, sour cream dressing 

και lemon-mustard vinaigrette.

Minore: € 8.50 | Grande: € 13.90

~ Porcellone ~
Ψιλοκοµµένα φύλλα µαρουλιού, ρόκα, χοιρινά 

ψητά φιλετάκια, τριμμένη παρμεζάνα Grana 

Padano, φρέσκα ντοµατίνια, αγγουράκι, sour 

cream dressing και σπιτική vinaigrette κόκκινης 

πιπεριάς. Γαρνίρεται με καραμελωμένο ξύδι 

βαλσάμικο και καβουρδισμένο σουσάµι.

Minore: € 8.80 | Grande: € 14.10

~ La Royale ~
Σαλάτα µε ψιλοκομμένα φύλλα μαρουλιού, ρόκα, 
τρυφερές µπουκιές φιλέτου ψητού κοτόπουλου, 

τυρί χαλούμι ψητό, φρέσκο πορτοκάλι, ντοµατίνια 
και σπιτική vinaigrette φρέσκων μυρωδικών. 

Γαρνίρεται με honey-mustard sauce και 
καραμελωμένο ξύδι βαλσάμικο.

Minore: € 9.10 | Grande: € 15.10

~ Norma al pasta ~
Μια διαφορετική σαλάτα που συνδυάζει 

μακαρονάκι bio με χοντροκομμένα φύλλα 
σπανακιού, γραβιέρα Έμενταλ light, ιταλικό 
σαλάμι Milano, ντοµατίνια, κόκκινη πιπεριά 

Φλωρίνης, αγγουράκι, ψητό φιλέτο κοτόπουλο  
σε φέτες, σπιτική mustard dressing και pickle 

sauce. Γαρνίρεται με τριμμένη παρμεζάνα  
Grana Padano, πράσινα κρεμμυδάκια και 

καραμελωμένο ξύδι βαλσάμικο.

Minore: € 11.70 | Grande: € 15.90

~ Pesto di pasta* ~
Μακαρονάκι bio με σπιτικό al pesto βασιλικού, 

ρόκα, μαρούλι iceberg, τραγανά ντοµατίνια, 
γραβιέρα Έμενταλ light, κόκκινη πιπεριά 

Φλωρίνης, sour cream sauce, ψητές φέτες  
φιλέτο κοτόπουλο και τριμμένη παρμεζάνα  

Grana Padano. Γαρνίρεται με καραμελωμένο  
ξύδι βαλσάμικο και τραγανό αμύγδαλο φιλέ.

Minore: € 11.90 | Grande: € 16.30

Σε περίπτωση αλλεργίας σε κάποιο συστατικό 
παρακαλούμε ενημερώστε τον σερβιτόρο σας.

La Royale

Porcellone
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*Η σαλάτα αυτή περιέχει ξηρούς καρπούς.



~ Carrera ~
Σαλάτα με τραγανά φιλετάκια κοτόπουλου 

croccante με κρούστα αμυγδάλου ψημένα στο 
φούρνο. Σερβίρονται κομμένα σε φέτες πάνω σε 
ψιλοκομμένα φύλλα μαρουλιού με φρέσκια ρόκα, 

flakes παρμεζάνας Grana Padano, καλαμπόκι, 
ντοµατίνια και σπιτική vinaigrette μουστάρδας. 

Γαρνίρεται με καραμελωμένο ξύδι βαλσάμικο και 
τραγανό αμύγδαλο φιλέ.

Minore: € 12.20 | Grande: € 16.70 

~ Shrimp Quinoa ~
Σαλάτα με μαρούλι iceberg, φύλλα γαλλικής 

σαλάτας, ρόκα, ψητές γαρίδες, αβοκάντο, 
καλαμπόκι, ντοµατίνια και bio κινόα. 

Συμπληρώνεται µε την γεύση της σπιτικής  
vinaigrette φρέσκων µυρωδικών,  

λάδι τρούφας και τραγανούς σπόρους Chia.
Minore: € 12.30 | Grande: € 16.90

~ LA CHÈVRE ~
Με γαλλική σαλάτα, φρέσκο σπανάκι,  

ψητό τυρί κατσικίσιο, φιλετάκια κοτόπουλο, 
τραγανά ντοματίνια, πορτοκάλι, βιολογική 

κινόα, αβοκάντο και lemon-mustard vinaigrette. 
Γαρνίρεται με τραγανά καρύδια, αποξηραμένα 

cranberries και καραμελωμένο ξύδι βαλσάμικο.
Minore: € 13.70 | Grande: € 17.70

Carrera

La Chèvre
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Menu Insalata Misto
Caesar’s, La Royale

και Carrera 
Τρεις διαφορετικές σαλάτες μαζί σε μια  
XL απόλαυση για σας και την παρέα σας. 

€ 21.70 
Στο Menu Insalata 

τροποποιήσεις δε γίνονται.

Τις λατρέψατε κι εμείς 
τις βάλαμε σε μενού:



Διαθέσιμα μεγέθη: 
• Κανονική (28cm 8 κοµ.) • Οικογενειακή (33cm 10 κοµ.)  

• Γίγας 45cm (30 μικρά τετράγωνα κομμάτια)
Επιλέξτε τη ζύμη της προτίμησης σας:

• Ιταλική λεπτή • Αφράτη (μόνο για τα 8 κομ.) 
• Πολύσπορη λεπτή • Πολύσπορη αφράτη (μόνο για τα 8 κομ.)

Le 5 Stagioni
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PIZZA



~ Margherita ~
(vegetarian)

Σάλτσα ντοµάτας san marzano, τυρί premium 
mozzarella και απαραίτητα φρέσκο βασιλικό.

 Κανονική: Οικογενειακή: Γίγας:
 € 6.90 € 8.90 € 16.80

~ Piablo ~
καυτερή

Σάλτσα ντοµάτας san marzano,  
τυρί premium mozzarella, pepperoni  

και φρέσκες καυτερές πιπεριές. 
 Κανονική: Οικογενειακή: Γίγας:
 € 7.50 € 9.30 € 17.40 

~ Rusticana ~
(vegetarian) 

Σάλτσα ντομάτας San Marzano, φρέσκια 
ντοµάτα, τυρί premium mozzarella, φρέσκια 

Κρητική μυζήθρα από αιγοπρόβειο γάλα, ελιές 
Καλαμών και κρεμμύδι.

 Κανονική: Οικογενειακή: Γίγας:
 € 7.70  € 9.50 € 17.60

~ Hawaiian Pizza ~
Σάλτσα ντομάτας San Marzano,  

τυρί premium mozzarella, γραβιέρα Έμενταλ,  
ζαμπόν και ψιλοκομμένο ανανά.

 Κανονική: Οικογενειακή: Γίγας:
 € 7.90 € 9.70 € 17.70

~ Valencia ~
Η κλασική μας πίτσα με σάλτσα ντοµάτας  
san marzano, τυρί premium mozzarella,  

ζαµπόν και καπνιστό µπέικον.
 Κανονική: Οικογενειακή: Γίγας:
 € 8.10 € 9.80 € 17.80

~ Le 4 Stagioni ~
Σάλτσα ντομάτας San Marzano,  

τυρί premium mozzarella, φρέσκα µανιτάρια, 
πεπερόνι, γαλοπούλα, καπνιστή ιταλική πανσέτα, 

καλαμπόκι, ελιές Καλαμών  
και πράσινα κρεμμυδάκια.

 Κανονική: Οικογενειακή: Γίγας:
  € 8.50 € 10.50 € 18.20

~ La Costena ~
(μέτρια καυτερό)

Σάλτσα ντομάτας San Marzano, τυρί premium 
mozzarella, πεπερόνι, μοσχαρίσιο chili con carne, 
φρέσκια πιπεριά chili και πράσινα κρεμμυδάκια.

 Κανονική: Οικογενειακή: Γίγας:
  € 8.70 € 10.70 € 18.30

~ Salame ~
Σάλτσα ντοµάτας san marzano, τυρί  

premium mozzarella, αυθεντικό σαλάμι Milano, 
ντοματίνια, σκόρδο και φρέσκια ρόκα. 

 Κανονική: Οικογενειακή: Γίγας:
 € 8.90 € 10.90 € 18.40 
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Valencia

(χωρίς αλλαγή χρέωσης)
Για πιο υγιεινή επιλογή ζητήστε  

στην πίτσα σας ζύμη με πολύσπορο 
αλεύρι ολικής άλεσης  

με φυσικό προζύμι.

Ζύμη ολικής άλεσης 
με φυσικό προζύμι

Σε περίπτωση αλλεργίας σε κάποιο συστατικό παρακαλούμε ενημερώστε τον σερβιτόρο σας.



La Blanche

La Strega

~ Miksto ~
Σάλτσα ντοµάτας san marzano, τυρί premium 

mozzarella, ζαµπόν, καπνιστό µπέικον, pepperoni, 
φρέσκα µανιτάρια, πράσινη και κόκκινη πιπεριά. 

 Κανονική: Οικογενειακή: Γίγας:
 € 9.10 € 11.40 € 18.80

~ La Strega ~
Σάλτσα ντοµάτας san marzano, γραβιέρα 

Έμενταλ, mozzarella fresca, φρέσκα µανιτάρια, 
ζαµπόν καπνιστό και κόκκινη πιπεριά.

 Κανονική: Οικογενειακή: Γίγας:
 € 9.10 € 11.40   € 18.80

~ BarBeQue Pizza ~
Σάλτσα ντοµάτας san marzano, τυρί premium 
mozzarella, τυρί cheddar, πικάντικα φιλετάκια 
κοτόπουλου, pepperoni, σουτζούκι, καπνιστό 

μπέικον και σπιτική barbeque sauce. 
 Κανονική: Οικογενειακή: Γίγας:
 € 9.10   € 11.40   € 18.80

~ Al Prosciutto ~Σάλτσα ντοµάτας san marzano, τυρί  
premium mozzarella, φρέσκια ντοµάτα, ιταλικό 
τυρί παρμεζάνα Grana Padano και λεπτές φέτες 

καπνιστού prosciutto.
 Κανονική: Οικογενειακή: Γίγας:
 € 9.10   € 11.40   € 18.80

~ L’ultimo Pezzo ~Σάλτσα ντοµάτας san marzano, τυρί premium 
mozzarella, φρέσκο βασιλικό, μανιτάρια του 
δάσους, φρέσκια μοτσαρέλα Βurrata, σαλάμι 

Milano και λεπτές φέτες καπνιστού prosciutto. 
Γαρνίρεται με φρέσκια ρόκα. 

 Κανονική: Οικογενειακή: Γίγας:
 € 10.80   € 13.50   € 21.10

~ Funghi di Bosco ~
(vegetarian) 

Με κρέμα τρούφας, τυρί premium mozzarella, 
μανιτάρια του δάσους, φρέσκα µανιτάρια champi-

nones, λάδι τρούφας και πράσινα κρεμμυδάκια.
 Κανονική: Οικογενειακή: Γίγας:
 € 9.30 € 12.30 € 19.30
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Al Prosciutto

~ La Blanche ~
Με κρέμα τρούφας, τυρί premium  

mozzarella, γραβιέρα Έμενταλ, ψιλοκομμένη 
καπνιστή πανσέτα (ιταλικό μπέικον),  

φιλετάκια κοτόπουλο, πράσινα κρεμμυδάκια  
και φρέσκα μανιτάρια champinones.

 Κανονική: Οικογενειακή: Γίγας:
 € 9.90 € 12.90 € 19.70

~ Tartufo ~
Με κρέμα τρούφας, γραβιέρα Έμενταλ, φρέσκια 
mozzarella, µανιτάρια του δάσους, παρμεζάνα 

Grana Padano, λεπτές φέτες καπνιστού prosciut-
to και φρέσκια τρούφα.

 Κανονική: Οικογενειακή: Γίγας:
 € 10.50 € 13.30 € 20.90

~ Olive ~
Delight Area (vegetarian)

Σε μαύρη πολύσπορη ζύμη, σάλτσα ντοµάτας san 
marzano, γραβιέρα Έμενταλ light, mozzarella 

fresca light, και φρέσκο σπανάκι.
 Κανονική: Οικογενειακή: Γίγας:
 € 8.20 € 10.30 € 17.20

~ Di Pavo ~
Delight Area

Σε μαύρη πολύσπορη ζύμη, σάλτσα ντοµάτας san 
marzano, γραβιέρα Έμενταλ light, mozzarella 

fresca light, γαλοπούλα, πιπεριά πράσινη, φρέσκα 
µανιτάρια και καλαμπόκι.

 Κανονική: Οικογενειακή: Γίγας:
 € 8.60 € 10.90 € 17.90

Margherita
Η κλασική μας πίτσα με σάλτσα ντοµάτας 

san marzano, τυρί premium mozzarella και 
απαραίτητα φρέσκο βασιλικό.

 Κανονική: Οικογενειακή: Γίγας:
 € 6.90 € 8.90 € 16.80

Regular Toppings
 Κανονική: Οικογενειακή: Γίγας:
 + 0.40* + 0.70* + 1.10* 

*ανά υλικό
φρέσκια ντοµάτα, ελιές Καλαμών,  

πιπεριά πράσινη, γλυκιά κόκκινη πιπεριά, 
καλαµπόκι, κρεµµύδι, σπανάκι, σκόρδο,  

καυτερή πιπεριά jalapenos.

Premium Toppings
 Κανονική: Οικογενειακή: Γίγας:
 + 0.80* + 1.40* + 2.10* 

*ανά υλικό
σάλτσα ντοµάτας san mαrzαno,  

τυρί premium μοτσαρέλα, τυρί έµενταλ,  
φρέσκια μοτσαρέλλα, παρμεζάνα Grana Padano, 

λάδι τρούφας, φρέσκια Κρητική μυζήθρα, 
ζαµπόν, καπνιστό µπέικον, γαλοπούλα,  

κόκκινη πιπεριά chili, φρέσκα µανιτάρια,  
μανιτάρια του δάσους, pepperoni,  

καπνιστό ζαμπόν, μανιτάρια του δάσους,  
ψητά φιλετάκια κοτόπουλου, barbeque sauce.

MAKE YOUR OWN PIZZA

11

Σε περίπτωση αλλεργίας σε κάποιο συστατικό παρακαλούμε ενημερώστε τον σερβιτόρο σας.
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HANDMADE 
FRESH PASTAS

Με χειροποίητα ζυμαρικά που μαγειρεύονται
τη στιγμή της παραγγελίας σας.

Σερβίρονται σε δύο μεγέθη:
•Κανονικό (για 1 άτομο) •Μεγάλο (για 3 άτομα)

Tagliatelle Pollo
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~ Spaghetti Napoletana ~
Classica
(vegetarian)

Λεπτά σπαγγέτι di semola επικαλυμμένα  
με σπιτική σάλτσα από φρέσκες ντομάτες, 

βασιλικό φρέσκο και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.
Κανονικό: € 6.50 / Μεγάλο: € 16.30

~ Penne all’ Arrabbiata ~
(καυτερή) (vegetarian)

Πέννες με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας,  
φρέσκια κόκκινη πιπεριά τσίλι, σκόρδο,  

φρέσκο βασιλικό και μαιντανό.
Κανονικό: € 7.70 / Μεγάλο: € 17.10 

~ Spaghetti al Pomodorο ~
(vegetarian)

Τα ζυμαρικά al pomodoro - ζυμαρικά με 
σάλτσα ντομάτας pomodoro - είναι ένα πιάτο 
που είναι κάτι περισσότερο από ένα σύμβολο 

της ιταλικής κουζίνας - είναι μέρος της 
εθνικής της ταυτότητας. Στη δική μας εκδοχή 

μαγειρεύονται με φρέσκια μοτσαρέλλα Βurrata 
και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.

Αυθεντική ιταλική συνταγή με φρέσκα σπαγγέτι, 
αρωματική ντοµάτα, φρέσκια μοτσαρέλλα Βurrata, 

ντοματίνια και φρέσκο βασιλικό.
Κανονικό: € 7.90 / Μεγάλο: € 17.90

~ Linguine Bolognesse ~ 
con 3 Formaggio

Ζυμαρικά επικαλυμμένα µε παραδοσιακή  
σάλτσα μπολονέζ από μοσχαρίσιο  

και χοιρινό κιμά, ντομάτα και φρέσκια  
μοτσαρέλα Βurrata. Γαρνίρονται  

με τριμμένο τυρί Pecorino Romano  
και συνοδεύονται με τριμμένη παρμεζάνα  

Grana Padano. 
Κανονικό: € 8.10 / Μεγάλο: € 18.50 

~ Carbonara ~
Η πιο δηµοφιλής µακαρονάδα µε φρέσκα  

σπαγγέτι, καπνιστό µπέικον, φρέσκα  
µανιτάρια και κρέµα γάλακτος. 

Κανονικό: € 8.70 / Μεγάλο: € 18.80

~ Gnocchi Reggiano ~
Φρέσκα gnocchi µε κρέµα γάλακτος,  

λιωµένη παρµεζάνα και λεπτές φέτες  
γαλοπούλας. Γαρνίρεται με ιταλική  

παρμεζάνα Reggiano ωρίμανσης  
24 μηνών. 

Κανονικό: € 8.80 / Μεγάλο: € 19.20

Σε περίπτωση αλλεργίας σε κάποιο συστατικό παρακαλούμε ενημερώστε τον σερβιτόρο σας.

Spaghetti al Pomodorο
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~ Rigatoni Alfredo ~
(μέτρια καυτερό)

Ζυμαρικά ριγκατόνι µε κρέµα γάλακτος και 
ντομάτα, ψιλοκομμένο κρεμμύδι, κόκκινη 

πιπερίτσα chili, pancetta (Ιταλικό µπέικον) και 
μανιτάρια champignon. 

Κανονικό: € 9.10 / Μεγάλο: € 19.80

~ Spaghetti al Forno ~
(μέτρια καυτερό)

Φρέσκα σπαγγέτι με σάλτσα μπολονέζ από 
μοσχαρίσιο και χοιρινό κιμά με κόκκινη πιπερίτσα 

τσίλι. Ψήνονται στο φούρνο και σερβίρονται με 
λιωμένη μοτσαρέλα, κρέμα και τραγανή κρούστα 

παρμεζάνας Grana Padano.  
(Πάντα φρέσκος κιμάς δικής μας κοπής.) 
Κανονικό: € 9.20 / Μεγάλο: € 20.70

~ Strozzapreti Ravello ~Πλεξούδες ζυμαρικών με κρέµα γάλακτος, 
φιλετάκια κοτόπουλου, τυρί γραβιέρα, λευκό 

κρασί, πιπεριά κόκκινη και φρέσκο κολοκυθάκι. 
Κανονικό: € 9.30 / Μεγάλο: € 20.90

~ Tagliatelle ai Funghi ~ 
e Spinaci 
(vegetarian) 

Φρέσκες ταλιατέλες με κρέµα τυριού taleggio, 
μανιτάρια του δάσους, φρέσκο σπανάκι και 

παρμεζάνα Grana Padano. 
Κανονικό: € 9.50 / Μεγάλο: € 21.30

~ Tagliatelle Pollo ~
Φρέσκες ταλιατέλες µε κρέµα γάλακτος,  

ψητά φιλετάκια κοτόπουλου  
και μανιτάρια του δάσους. 

 Κανονικό: € 9.90 / Μεγάλο: € 22.90

~ Guanciale Al Pepe ~
Η αυθεντική ιταλική συνταγή με λεπτά σπαγγέτι 

di semola σε σάλτσα με φρέσκο κρόκο αυγού, 
παρμεζάνα Grana Padano, ιταλικό χοιρινό guan-
ciale με μαύρο πιπέρι, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 

και καπνιστή ιταλική πανσέτα. 
Κανονικό: € 10.10 / Μεγάλο: € 23.40 

Spaghetti al Forno

Guanciale Al Pepe
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~ Rigatoni GRANDE ~Πραγµατικά ‘µεγάλη’ με ζυμαρικά ριγκατόνι, 
κρέµα γάλακτος, µπουκίτσες κοτόπουλου, 

καπνιστό µπέικον, κόκκινη πιπερίτσα  
και φρέσκα µανιτάρια. 

Κανονικό: € 10.30 / Μεγάλο: € 22.90

~ Penne 4 formaggi ~Πέννες με κρέµα τυριού taleggio, τυρί  
gorgonzola, τυρί έμενταλ και λιωμένη παρμεζάνα 

Grana Padano. Γαρνίρεται με λεπτές φέτες 
καπνιστού προσούτο. 

Κανονικό: € 10.40 / Μεγάλο: € 23.00

~ Gnocchi 24 ~Φρέσκα μικρά νιόκι από πατάτα με κρέµα τυριού 
teleggio, µανιτάρια Porcini, μανιτάρια του 
δάσους, αρωµατική τρούφα μανιταριού και 

καπνιστή ιταλική πανσέτα.Γαρνίρεται με ιταλική 
παρμεζάνα Reggiano ωρίμανσης 24 μηνών. 
Κανονικό: € 10.60 / Μεγάλο: € 24.30

~ Tagliatelle Rosse ~
(μέτρια καυτερό)

Φρέσκες ταλιατέλες µε τρυφερά φιλετάκια 
κοτόπουλου, κρέμα γάλακτος, ντομάτα, 
µανιτάρια του δάσους, καπνιστό µπέικον,  

σκόρδο και κόκκινη πιπεριά. 
Κανονικό: € 10.70 / Μεγάλο: € 24.40

~ Linguine ~
con Maiale e Chorizo
Ιταλικά ζυμαρικά με λεπτοκομμένα  

χοιρινά φιλετάκια, ιταλικό χοιρινό guanciale,  
χοιρινό chorizo, κόκκινη πιπεριά και σκόρδο  

σε σάλτσα με φρέσκο κρόκο αυγού  
και παρμεζάνα Grana Padano. 

Κανονικό: € 10.80 / Μεγάλο: € 24.80 

~ Canolli Di Papa ~Στρογγυλά ζυμαρικά canolli di semola με κρέμα 
γάλακτος, µπουκιές φιλέτου κοτόπουλου,  
τρία είδη μανιταριών, αρωµατική τρούφα  

και παρμεζάνα Grana Padano. 
Κανονικό: € 10.80 / Μεγάλο: € 24.80 

Canolli Di Papa

Gnocchi 24

Σε περίπτωση αλλεργίας σε κάποιο συστατικό 
παρακαλούμε ενημερώστε τον σερβιτόρο σας.



Penne Domenico

~ Tortellini Parmigianino ~
Φρέσκα tortellini τυριού µε κρέµα παρµεζάνας, 

φιλετάκια κοτόπουλο και λευκά φρέσκα 
µανιτάρια. Γαρνίρεται με ιταλική παρμεζάνα Reg-

giano ωρίμανσης 24 μηνών. 

Κανονικό: € 10.90 / Μεγάλο: € 24.90 

~ Canolli Di Mama ~
Στρογγυλά ζυμαρικά canolli σε σάλτσα ντομάτας 

με τρυφερό φιλέτο βοδινού στο ζωμό του, 
μανιτάρια του δάσους, καρότο, κρέμα τυριού 

taleggio, σκόρδο και φρέσκο βασιλικό. 

Κανονικό: € 10.90 / Μεγάλο: € 24.90 

~ Tagliatelle Bel Mondo ~
Φρέσκες ταλιατέλες µε τρυφερό φιλέτο μοσχάρι, 
µανιτάρια του δάσους, τυρί taleggio, μια πινελιά 

κρέµα και αρωµατική τρούφα μανιταριού. 

Κανονικό: € 10.90 / Μεγάλο:  € 24.90

~ Strozzapreti alla Vito ~
(μέτρια καυτερό)

Strozzapreti di semola σε σάλτσα με φρέσκο 
κρόκο αυγού και παρμεζάνας Grana Padano, 
τρυφερό μοσχαράκι φιλέτο, ιταλικό χοιρινό 

guanciale με μαύρο πιπέρι, µανιτάρια Porcini και 
κόκκινη πιπεριά. 

Κανονικό: € 11.70 / Μεγάλο: € 25.30 

~ Linguine Violoncello ~
(μέτρια καυτερό)

Ένας μοναδικός συνδυασμός από γαρίδες 
Ατλαντικού με το ιταλικό αλλαντικό guanchiale. 
Φρέσκα μαύρα και λευκά ζυμαρικά, ψύχα γαρίδας, 

κόκκινη πιπερίτσα, σαλάμι chorizo και σάλτσα 
παρμεζάνας Grana Padano με φρέσκο κρόκο αυγού.

Κανονικό: € 11.80 / Μεγάλο: € 25.70

~ Farfalle al Salmo ~
Ζυμαρικά με φιλετάκια φρέσκου σολομού, ψύχα 

γαρίδας Ατλαντικού, κόκκινη πιπεριά, ροζ πιπέρι, 
ντομάτα, βότκα και μια πινελιά κρέμα light.

Κανονικό: € 12.40 / Μεγάλο: € 27.70

Tortellini Parmigianino

Σε περίπτωση αλλεργίας σε κάποιο συστατικό 
παρακαλούμε ενημερώστε τον σερβιτόρο σας.
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Spaghetti al Pesto integrali

~ Spaghetti Rusticana ~ 
integrali 

(vegetarian) (μέτρια καυτερό)
Ζυμαρικά ολικής με φρέσκια ντοµάτα,  

φρέσκια Κρητική μυζήθρα, κολοκυθάκι,  
μαύρες ελιές καλαμών, φρέσκο βασιλικό,  

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, πράσινη  
και κόκκινη πιπεριά, σκόρδο και ρίγανη. 

Κανονικό: € 10.60 / Μεγάλο: € 24.30

~ Spaghetti al Pesto* ~ 
integrali 
(vegetarian)

Σπαγγέτι ολικής άλεσης με σπιτικό πέστο 
βασιλικού, φρέσκια μοτσαρέλλα Βurrata  

και παρμεζάνα Grana Padano. 
Κανονικό: € 10.70 / Μεγάλο: € 24.40

~ Penne Ramkola ~ 
integrali 

Πέννες ολικής άλεσης σε σάλτσα λευκού κρασιού 
µε φιλετάκια στήθος κοτόπουλου, μια πινελιά 

κρέµα light, αρακά, φρέσκο σπανάκι,  
κουρκουμάς και πιπεριά κόκκινη.

Κανονικό: € 10.80 / Μεγάλο: € 24.80 

~ Penne Domenico* ~ 
integrali 

Πέννες ολικής άλεσης µε σπιτική σάλτσα πέστο 
βασιλικού, φιλετάκια κοτόπουλο και κρέμα light. 

Γαρνίρεται με φρέσκα ντοματίνια. 
Κανονικό: € 10.90 / Μεγάλο: € 24.90

~ Spaghetti con Gamberi ~ 
integrali 

Ζυμαρικά ολικής άλεσης με ψύχα γαρίδας 
Ατλαντικού, ντομάτα, φρέσκο αβοκάντο, σκόρδο, 

κουρκουμά, παρμεζάνα Grana Padano  
και κόκκινη πιπεριά.

Κανονικό: € 11.80 / Μεγάλο: € 25.70

Έξτρα φιλετάκια ψητού κοτόπουλου
για κάθε ζυμαρικό + € 2.70

EXTRA

Farfalle al Salmo
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DELIGHTFUL PASTA SELECTION

*Το ζυμαρικό αυτό περιέχει ξηρούς καρπούς.



DELIGHTFUL RISOTTO
BASMATI RISE

~ Risotto ala Milanese ~
(vegetarian)

Ριζότο µε αρωματικό σαφράν, παρμεζάνα Grana 
Padano και βούτυρο φρέσκιας μαύρης τρούφας.

€ 9.10

~ Risotto agli Asparagi ~
(vegetarian)

Ριζότο µε σπαράγγια, τυρί παρμεζάνα Grana Pada-
no, σαφράν και φρέσκο βασιλικό.

€ 9.50

~ Risotto al Pomodoro ~ 
e Βurrata

Ριζότο με φιλετάκια κοτόπουλου, φρέσκια 
μοτσαρέλα Βurrata, μανιτάρια και ντοματίνια. 

Γαρνίρεται με φλοίδες παρμεζάνας Grana Padano.
€ 10.40

Risotto agli Asparagi

 Για να δεις αν κάποιος ιταλός chef  
είναι άξιος της φήμης του, ζήτα του να σου 

φτιάξει ένα ριζότο.  
Θεωρείται πως παρασκευάζεται με απλά υλικά 

και μαγειρεύεται για συγκεκριμένο χρόνο. 
Είναι όμως έτσι; Μερικές φορές  

τα πιο απλά πιάτα είναι και τα πιο δύσκολα. 
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Σε περίπτωση αλλεργίας σε κάποιο συστατικό 
παρακαλούμε ενημερώστε τον σερβιτόρο σας.

Risotto ala Milanese



~ Risotto Funghi Porcini ~
(vegetarian)

Ριζότο µε γευστικά µανιτάρια Porcini, Champinion, 
μανιτάρια του δάσους, φρέσκια ντοµάτα,  

τυρί παρμεζάνα Grana Padano και µαύρη τρούφα.
€ 10.80 

~ Basmati La Strega ~
Η La Strega cream sauce είναι η πιο δημοφιλής 
ζεστή σος όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας 

μας. Παρασκευάζεται με καπνιστό μπέικον, 
μανιτάρια του δάσους, κρέμα γάλακτος, 

καρυκεύματα και μυρωδικά.
Αυτό το πιάτο συνδυάζει το ρύζι μπασμάτι  

με La Strega cream sauce και ψητά φιλετάκια 
κοτόπουλου. Γαρνίρεται με φλοίδες παρμεζάνας 

Grana Padano.
 € 9.20

~ Basmati con Pollo ~
(μέτρια καυτερό)

Αρωµατικό ρύζι basmati με Teriyaki sauce, 
φιλετάκια κοτόπουλου, φρέσκα μανιτάρια, 

τζίντζερ και διάφορα λαχανικά.
€ 9.50

- Eπιλέξτε το και με λευκές ταλιατέλες ρυζιού. 

~ Basmati de Cebo ~
(μέτρια καυτερό)

Αρωµατικό ρύζι basmati με μαριναρισμένα 
χοιρινά φιλετάκια, φρέσκες πολύχρωμες πιπεριές, 

χοιρινό chorizo, φρέσκια ντομάτα, σκόρδο και 
μανιτάρια του δάσους.  

Γαρνίρεται με τυρί Pecorino Romano.
€ 9.80

- Eπιλέξτε το και με λευκές ταλιατέλες ρυζιού. 

Risotto al Pomodoro e Βurrata
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Basmati con Pollo
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•MAIN COURSES•
MAIN MEAT

Bitoque a la russe

Ενημερώστε μας για τον τρόπο 
ψησίματος της επιλογής σας:

• Μέτριο • Κανονικό • Καλοψημένο
~ Beef Bolitas ~Δύο ζουμερά µπιφτέκια σχάρας από φρέσκο 

μοσχαρίσιο black angus. Σερβίρονται με 
τηγανιτές φρέσκες πατάτες και συνοδεύονται με 

φρεσκοκομμένο καρότο και sour cream sauce.
€ 8.90

~ Cotolette La Strega ~Τέσσερα σνίτσελ από χοιρινά φιλετάκια με 
τραγανή κρούστα. Επικαλύπτονται από κρέμα la 

strega με καπνιστό μπέικον και φρέσκα μανιτάρια 
του δάσους. Σερβίρονται με φρέσκες τηγανητές 

πατάτες και πράσινα φασολάκια. 
€ 11.70

~ Bitoque a la russe ~
Στη Γαλλία αρχές του 19ου αιώνα στα 

τραπέζια της αριστοκρατίας ο «à la 
russe» τρόπος σερβιρίσματος επέβαλε το 

«πρωτόκολλο παρουσίασης» του γεύματος. 
Χαρακτηριστικό αυτού του πιάτου είναι η 
χρήση πολύ καλής ποιότητας μοσχαρίσιου 

κρέατος και αρωματικού τυριού. 
Δύο ζουμερά µπιφτέκια σχάρας μοσχαρίσια black 
angus. Επικαλύπτονται με λιωμένο τυρί cheddar 
και δύο χωριάτικα αυγά μάτια. Συνοδεύονται από 
φρέσκες τηγανιτές πατάτες, πράσινα φασολάκια 

και California smoke .
€12.40

~ Monstro Bolita ~Πραγματικά μεγάλο μπιφτέκι από μοσχαρίσια 
black angus κόντρα sirloin γαρνιρισμένο 

με φρέσκια σαλάτα ντομάτας pico de galo. 
Συνοδεύεται με τηγανιτές πατάτες choppy, 

σπιτικά νάτσος, καλαμπόκι roasted corn, σαλάτα 
guacamole και sour cream chili sauce. 

€ 13.40

~ Salisbury Steak ~200 γρ. από Black Angus μοσχαρίσια μπριζόλα 
χωρίς κόκκαλο μέτρια ψημένη και κομμένη 
σε λεπτές φέτες. Επικαλύπτεται από Salis-

bury cream sauce με κρέμα γάλακτος, σπιτική 
σάλτσα βοδινού, κρασί και μανιτάρια του δάσους. 

Σερβίρεται με φρέσκες τηγανιτές πατάτες και 
πράσινα φασολάκια. 

€ 13.80

~ Pork Cheddar BBQ ~Λεπτά χοιρινά φιλετάκια χωρίς κόκκαλο ψημένα 
και καραμελωμένα με τη δική μας σπιτική barbe-
que sauce. Σερβίρονται με τηγανιτές πατάτες, on-
ion rings και cheddar cream sauce. Συνοδεύονται 

από coleslaw σαλάτα με ψιλοκομμένο λάχανο, 
καρότο και πράσινο μήλο. 

€ 14.40



21

~ Schnitzel Vitello ~
Μεγάλο και τραγανό σνίτσελ από μαλακό 

μοσχαρίσιο κόντρα φιλέτο γάλακτος. 
Επικαλύπτεται με λιωμένο τυρί cheddar 
και σερβίρεται με σπιτικό πουρέ πατάτας. 

Συνοδεύεται με πράσινα φασολάκια, φρέσκο 
καρότο, sour cream chili και μουστάρδα dijon. 

€ 15.30

~ Douglas Sirk Steak ~
300 γρ. μοσχαρίσια μπριζόλα Black Angus 

χωρίς κόκκαλο μέτρια ψημένη και κομμένη σε 
λεπτές φέτες. Γαρνίρεται με ώριμο τσένταρ 

και σερβίρεται με φρέσκες τηγανιτές πατάτες, 
πράσινα φασολάκια και sour cream.

€ 17.20

~ Tagliata ~
(προτείνεται για 2 άτομα) 

500γρ. περίπου πολύ μαλακής steak μπριζόλας 
χωρίς κόκκαλο από μοσχάρι Black Angus 

μέτρια ψημένο και κομμένο σε λεπτές φέτες. 
Συνοδεύεται από τηγανιτές γλυκοπατάτες με 

πιπεράτη κρέμα Al Pepe, παρμεζάνα Grana Pada-
no και βραστό μπρόκολο.

€ 29.50

Tagliata

Επικαλύψτε τις τηγανητές πατάτες  
στα πιάτα σας με: + € 2.00 

Cheddar cream
Κρέμα τυριού τσένταρ µε καπνιστό µπέικον. 

La Strega cream
Κρέμα γάλακτος με μπέικον  
και μανιτάρια του δάσους. 

Al Pepe cream
Πιπεράτη sauce με κρέμα γάλακτος  

και 4 διαφορετικά πιπέρια.

EXTRAS

Σε περίπτωση αλλεργίας σε κάποιο συστατικό 
παρακαλούμε ενημερώστε τον σερβιτόρο σας.

Pork - Cheddar BBQ
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•MAIN COURSES•
MAIN CHICKEN

~ Bolitas de Pavo ~Δύο µπιφτέκια γαλοπούλας ζυμωμένα με φρέσκα 
βότανα και μυρωδικά. Σερβίρονται με φρέσκες 

τηγανιτές πατάτες και με βραστά λαχανικά. 
Συνοδεύεται με sauce κοπανιστής με φέτα και 

κόκκινη πιπεριά. 
€ 9.50 

~ Nuggets ~Τραγανές μπουκίτσες φιλέτου κοτόπουλου. 
Σερβίρονται με φρέσκες τηγανιτές πατάτες και 

συνοδεύονται με φρεσκοκομμένο καρότο και dou-
ble mustard dressing.

€ 10.30

~ Filetto di Pollo ~Στήθος φιλέτο κοτόπουλο σχάρας µε ελάχιστα 
λιπαρά. Σερβίρεται με φρέσκες τηγανιτές πατάτες 

και βραστά λαχανικά. 
Συνοδεύεται mustard dressing. 

€ 11.70

~ GRAN Pollo ~
(προτείνεται για 2 άτομα) 

Χωριάτικο κοτόπουλο μαριναρισμένο (700 gr) 
χωρίς κόκκαλo ψημένο στη φωτιά. Γαρνίρεται 
με lemon-mustard vinaigrette. Σερβίρεται με 
φρέσκες τηγανιτές πατάτες, ζεστή σαλάτα με 

σπανάκι και mustard dressing. 
€ 14.80

~ Pollo Parmigiano ~
Μεγάλο και λεπτό σνίτσελ από φιλέτο στήθος 

κοτόπουλου με λιωμένη παρμεζάνα Grana Pada-
no.  Σερβίρεται με πουρέ φρέσκιας πατάτας και 

σαλάτα ρόκα-παρμεζάνα. Συνοδεύεται με mustard 
dressing και μουστάρδα dijon. 

€ 16.50

~ Cordon Bleu ~
Ο όρος cordon bleu μεταφράζεται ως ”μπλε 

κορδέλα” που τη φορούσαν τα μέλη της 
υψηλότερης τάξης ιπποτών. Xρησιμοποιήθηκε 
σε πιάτα που παρασκευάζονταν με πολύ υψηλά 

πρότυπα και με εξαιρετικές μαγειρικές τεχνικές.
Τραγανό φιλέτο κοτόπουλου croccante με 

κρούστα αμυγδάλου ψημένο στο φούρνο με 
ζαμπόν καπνιστό, φρέσκο σπανάκι, τσένταρ 

και λιωμένο τυρί έμενταλ. Επικαλύπτεται με 
χωριάτικο αυγό μάτι και ένα άγγιγμα από mus-

tard sauce. Σερβίρεται με φρέσκες τηγανιτές 
πατάτες και σαλάτα coleslaw με ψιλοκομμένο 

λάχανο, καρότο και πράσινο μήλο.  
€ 16.90

Όλα μας τα πιάτα μπορούν να 
συνοδευτούν με ρύζι ή με φρέσκα  

και βραστά λαχανικά.

GRAN Pollo

Σε περίπτωση αλλεργίας σε κάποιο συστατικό παρακαλούμε ενημερώστε τον σερβιτόρο σας.
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•MAIN COURSES•
SEA FOOD

•MAIN COURSES•
CLUBS

~ Filleto di Salmone ~Φιλέτο φρέσκου σολοµού στη σχάρα  
με βραστές πατατούλες baby,  

τραγανά ντοματίνια, ζεστή σαλάτα  
με σπανάκι και chili mayo dip.

€ 17.90

~ Salmone con tè ~Φρέσκος ψητός σολοµός με τραγανή επικάλυψη 
από λευκό misο και πράσινο τσάι. Συνοδεύεται 

από ταλιατέλες ρυζιού με φρέσκο τζιντζερ, 
μανιτάρια του δάσους και διάφορα λαχανικά.

 € 18.80 

~ Club La Strega ~
Μοναδικός συνδυασµός από καπνιστό µπέικον, 

βραστό κοτόπουλο, τυρί, αβγό, μαγιονέζα, 
παρµεζάνα τριµµένη, φρέσκια ντοµάτα, µαρούλι 

iceberg και mustard dressing.
€ 8.90 

~ Club al Pollo ~
Μπουκιές από φιλέτο ψητού κοτόπουλου µε 

καπνιστό µπέικον, τυρί edam, mustard dress-
ing, τριµµένη παρµεζάνα Grana Padano, φρέσκια 

ντοµάτα και µαρούλι iceberg.
€ 9.90

~ Club Multigrano ~
(vegetarian) Delight Area 

Σε μαύρο φρεσκοψημένο πολύσπορο ψωμί, 
φρέσκια Κρητική μυζήθρα με λίγα λιπαρά,  

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, φρέσκια ντομάτα, 
αγγουράκι, αβοκάντο, ελιές καλαμών,  

pickle salad, βαλσάμικο και ρίγανη. 
Συνοδεύεται με σταρένια νάτσος ολικής άλεσης.

€ 8.90

Σε φρεσκοψημένο ζυμωτό ψωμί που ψήνεται 
τη στιγμή της παραγγελιας. Συνοδεύονται με 

φρέσκες τηγανητές πατάτες choppy.

Salmon Fillet

Club La Strega 
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BURGERS
από φρέσκο μοσχαρίσιο κρέας black angus.

Όλα τα burgers συνοδεύονται με φρέσκες τηγανητές πατάτες.

BBQ Bacon Burger
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~ Cheeseburger ~
Μπιφτέκι black angus μοσχαρίσιο, σπιτική tomato 
sauce, τυρί cheddar, pickle salad, honey-mustard 

sauce, μαρούλι iceberg, και φρέσκια ντομάτα. 
Συνοδεύεται με smoke California sauce dip. 

€ 6.50 
έξτρα μπέικον + € 0.60

~ Bacon Burger ~
Black angus μοσχαρίσιο μπιφτέκι, η δική μας 

barbeque sauce, τυρί cheddar, καπνιστό µπέικον, 
σπιτικά onion rings και μαγιονέζα.  

Συνοδεύεται με smoke California sauce dip. 
€ 7.20

~ Burger Pollo ~
Φιλέτο κοτόπουλου στη σχάρα, καπνιστό µπέικον, 
ντομάτα, mustard dressing, μαγιονέζα, τριµµένη 
παρµεζάνα, φρέσκια ντομάτα και μαρούλι iceberg. 

Συνοδεύεται με mustard dressing dip. 

€ 7.50

~ VEGAN Burger ~
Η vegan εκδοχή του burger Pollo  

με 100% φυτικό φιλέτο “κοτόπουλου”  
από πρωτεΐνες λαχανικών,  
μανιτάρια, μαρούλι iceberg,  

ντομάτα, μαγιονέζα vegan, μουστάρδα dijon  
και παρμεζάνα vegan.

€ 7.50
Σε περίπτωση αλλεργίας σε κάποιο συστατικό 
παρακαλούμε ενημερώστε τον σερβιτόρο σας.

Burger Pollo
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~ Special D. Burger ~
Διπλό black angus μοσχαρίσιο μπιφτέκι,  

διπλό τυρί edam, pickle salad, μαρούλι iceberg, 
φρέσκια ντομάτα, διπλό καπνιστό µπέικον, 

κρεμμύδι και σπιτική tomato sauce.  
Συνοδεύεται με smoke California sauce dip. 

€ 10.30

~ BBQ Bacon Burger ~
(χωρίς λαχανικά) 

Διπλό black angus μοσχαρίσιο μπιφτέκι,  
διπλό τυρί cheddar, διπλό καπνιστό µπέικον, 

μαγιονέζα και η δική μας barbeque sauce με την 
μοναδικά καπνιστή επίγευση.  

Συνοδεύεται με σπιτικά onion rings  
και smoke barbeque sauce dip.

 € 11.50

~ La Strega Burger ~
Black angus μοσχαρίσιο μπιφτέκι,  

τυρί cheddar, κρέμα γάλακτος La Strega, 
καπνιστό μπέικον και φρέσκα μανιτάρια. 

€ 9.70

Mushrooms melt 

Extra γεύση στις πατάτες των Burger σας: 
+ € 2.00 

Cheddar cream
Κρέμα τυριού τσένταρ µε καπνιστό µπέικον.

La Strega cream
Κρέμα γάλακτος με μπέικον και μανιτάρια. 

Al Pepe cream
Πιπεράτη sauce με κρέμα γάλακτος και 5 

διαφορετικά πιπέρια.

EXTRAS

Σε περίπτωση αλλεργίας σε κάποιο συστατικό παρακαλούμε ενημερώστε τον σερβιτόρο σας.
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~ Mushrooms melt ~
Με χοντρό black angus μοσχαρίσιο μπιφτέκι 

burger, λιωμένο τυρί edam και cheddar, 
μανιτάρια ψητά, τραγανά φιλέτα μανιταριών 

Portobello, καπνιστό µπέικον και μαρούλι iceberg. 
Συνοδεύεται με smoke California sauce dip. 

€ 12.20

~ The Real Burger ~
Μεγάλο µπιφτέκι από black angus μοσχαρίσια 

κόντρα sirloin, διπλό τυρί cheddar, Jack Daniels 
sauce, διπλό καπνιστό µπέικον, σπιτική  

tomato sauce, φρέσκια ντομάτα, onion rings, 
mayo sauce, μαρούλι iceberg, πίκλες και 

παρμεζάνα. Συνοδεύεται με California sauce dip.
€ 12.30

~ Triple B. Burger ~
(χωρίς λαχανικά)

Ένα αυθεντικό burger φτιαγμένο  
για τους λάτρεις του κρέατος. Τρία χειροποίητα 
µπιφτέκια από μοσχάρι black angus, τριπλό τυρί 

cheddar, τριπλό καπνιστό µπέικον,  
tomato sauce και μουστάρδα dijon.  

Συνοδεύεται με original ketchup dip.
€ 13.50

~ Provencal Burger ~
(Delight Area )

Σε πολύσπορο φρεσκοψημένο ψωμάκι ολικής 
με μπιφτέκι γαλοπούλας, αβοκάντο,φρέσκα 

μανιτάρια, μαρούλι iceberg, μουστάρδα Dijon, 
φρέσκια ντομάτα και κρεμμύδι. Συνοδεύεται  

από mustard dressing dip.
€ 8.80

Triple B. Burger
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~ Taco de Chili ~
Σιγομαγειρεμένο chili con carne  
από μοσχαρίσιο black angus κιμά  

που σερβίρεται μέσα σε λεπτή tortilla taco  
και σάλτσα guacamole με αβοκάντο.  

Συνοδεύεται από πατάτες ροδέλες  
με λιωμένο τυρί cheddar.

€ 6.90

~ Taco di Pollo ~
Ψιλοκομμένο κοτόπουλο μέσα σε λεπτή tortilla 

taco, tomato sauce και σάλτσα guacamole με 
αβοκάντο. Συνοδεύεται από πατάτες ροδέλες  

με λιωμένο τυρί cheddar.

€ 6.90

~ Tortillas de Chili ~ 
con carne 

Tορτίγια γεµιστή µε σιγομαγειρεμένο chili από 
μοσχαρίσιο κιμά, τυρί μοτσαρέλα, τυρί cheddar, 
μαρούλι iceberg, ντομάτα, sour cream sauce και 
chili sauce. Συνοδεύεται από καλαμπόκι roasted 

corn και guacamole salad dip.
€ 9.80

~ Tortillas de Pollo ~
Γεµιστή τορτίγια µε φέτες από φιλέτο μπούτι 

κοτόπουλο ψητό, τυρί cheddar, τυρί μοτσαρέλα, 
καπνιστό µπέικον, μαρούλι iceberg, ντομάτα, 

πράσινη πιπεριά jalapeno, sour cream sauce και 
chili sauce. Συνοδεύεται από καλαμπόκι roasted 

corn μαζί με guacamole salad dip. Γαρνίρεται  
με sour cream sauce και chili sauce. 

€ 10.50

TACOS & TORTILLAS

Taco di pollo

Tortillas de pollo
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~ Creme Brulee ~
Η «ψημένη καραμέλα» από μαύρη ζάχαρη  

δίνει ταυτόχρονα μία τραγανή και τρυφερή 
απόλαυση. Φτιάχνεται από φρέσκια  
κρέµα γάλακτος, βανίλια και αβγά.

€ 3.80

~ Banoffe ~
Τραγανή βάση µπισκότου σκεπασμένη 

με φρέσκια µπανάνα, ρευστή dulce de leche 
καραµέλα γάλακτος και φρέσκια κρέµα 

με βανίλια και mascarpone.
Γαρνίρεται με σιρόπι καραμέλας και σιρόπι 

σοκολάτας.
€ 4.90

~ Cookie Cake ~
Ζεστό αφράτο cookie που συνοδεύεται  

από παγωτό Cookies και σιρόπι καραμέλας.
€ 4.50

- Με πλούσια πραλίνα, κρέμα, φρέσκια µπανάνα, 
σιρόπι σοκολάτας και τραγανό αμύγδαλο φιλέ. 

€ 5.90

~ Moelleux au chocolat ~
Moelleux (μοελέ) σημαίνει μαλακό και υγρό και 

λέγεται έτσι το σοκολατένιο γλυκό που είναι 
ελάχιστα ψημένο στο κέντρο του.

Συνοδεύεται με φρέσκια κρεμα γάλακτος.
€ 5.90

Σε περίπτωση αλλεργίας σε κάποιο συστατικό παρακαλούμε ενημερώστε τον σερβιτόρο σας.

Creme Brulee

PASTRY SHOP

Gelato Misto
Τέσσερις διαφορετικές γεύσεις 

ιταλικού παγωτού. 
Ιδανική επιλογή μετά από ένα καλό γεύμα.

€ 5.90

Affogato
Affogato στα ιταλικά σημαίνει πνιγμένος. 

Φτιάχνεται με μια μπάλα παγωτό πνιγμένο 
μέσα σε ένα καλοφτιαγμένο εσπρέσσο.

€ 3.90

Γεύσεις αυθεντικού παγωτού:
• Βανίλια Μαγαδασκάρης • Lemon pie  

• Cheese cake • Cookies με κανέλλα

GELATO

Espresso
100% arabica

€ 1.50

Espresso διπλό
100% arabica

€ 2.50

Τσάι Ζεστό
(μαύρο – πράσινο - earl gray) 

€ 2.90

COFFEE
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DRINKS

~ BEER ~
Amstel  

κεχριµπαρένια φιάλη 330ml
€ 2.70

Αλφα  
κεχριµπαρένια φιάλη 330ml

€ 2.70

Heineken  
ξανθιά φιάλη 330ml

€ 3.00

Heineken  
ξανθιά 0% φιάλη 330ml

€ 3.00

Kaiser  
ξανθιά φιάλη 330ml

€ 3.10

Fischer  
ξανθιά φιάλη 330ml

€ 3.50

Moretti  
ξανθιά φιάλη 330ml

€ 3.90

Erdinger Weiss 
θολή ξανθιά Φιάλη 330ml

€ 3.90

Paulaner  
ξανθιά θολή σε ζύµωση αφιλτράριστη  

φιάλη 500ml
€ 5.10

Fischer Tradition  
κεχριµπαρένια μεγάλη φιάλη 650ml

€ 8.30

Draft ΜΑΜΟΣ ποτήρι
250 ml € 2.60 
400 ml € 3.80 

~ BEVERAGES ~
Coca Cola Φιάλη 500 ml

€ 3.30

Coca Cola light ή zero Φιάλη 500 ml
€ 3.30

Fanta Φιάλη 500 ml
€ 3.30

Sprite Φιάλη 500 ml
€ 3.30

Νερό Εμφιαλωμένο φιάλη 1 L
€ 2.10 

Σουρωτή φιάλη 250 ml
€ 2.00

Perrier lemon φιάλη 330 ml
€ 2.90

San Pellegrino ανθρακούχο 
φυσικό μεταλλικό νερό φιάλη 750ml

€ 3.50

Σε περίπτωση αλλεργίας σε κάποιο συστατικό παρακαλούμε ενημερώστε τον σερβιτόρο σας.
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~ LEMONADES & SPIRITS ~

Ginger Lemonade
(0% ζάχαρη με Stevia)

Σπιτική λεμονάδα με φρέσκο  

τζίντζερ και δυόσμο. 

Ποτήρι 400 ml € 3.70

Κανάτα 1000 ml € 8.90

Pink Grapefruit Lemonade
(0% ζάχαρη με Stevia)

Σπιτική λεμονάδα με φρέσκο  

ροζ γκρειπφρουτ και δυόσμο. 

Ποτήρι 400 ml € 3.80

Κανάτα 1000 ml € 9.30

Sour Cherry Lemonade
(ελάχιστη ζάχαρη με Stevia)
Σπιτική λεμονάδα με τζίντζερ,  

χυμό βύσσινο και δυόσμο. 

Ποτήρι 500 ml € 3.90

Κανάτα 1200 ml € 9.50

~ COCTAILS ~

Pink Spirit Grapefruit (Stevia)
(0% ζάχαρη με Stevia) Ποτήρι 

Σπιτική λεμονάδα με ροζ γκρέιπφρουτ,  
vodka και τζίντζερ.

€ 6.50

Gin Fizz M.
Λεμόνι, ανθρακούχο νερό,  

μαύρη ζάχαρη, μαστίχα, τζιν και πάγο.

€ 7.20 

Red Sangria 
Σπιτική κόκκινη σαγκριά με πράσινο μήλο και 

φρέσκα εσπεριδοειδή.

Ποτήρι: € 3.80
Κανάτα: € 13.90

White Sangria
Σπιτική λευκή σαγκριά με φρέσκα φρούτα εποχής. 

Ποτήρι: € 3.80
Κανάτα: € 13.90
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~ Λευκά (ξηρά) ~
Μοσχοφίλερο Kalantzis 

Ποτήρι 180 ml: € 3.50
Φιάλη 750ml: € 11.00

~ Λευκά (ξηρά) φιάλες ~

Ορεινό Σπυρόπουλου - € 17.00

Βίβλια Χώρα - € 25.00

Προέλευση Γαλλία:

Marcel Martin Chardonnay
Πλούσια αρωματική πολυπλοκότητα που 

προσφέρει ένα μπουκέτο αρωμάτων μελιού, 
 με βούτυρο και εξωτικά φρούτα. Ιδανικό  
με λευκά κρέατα, θαλασσινά και σαλάτες. 

€ 11.00

Louis Eschenauer Sauvignon Blanc 
Γεμάτο από γήινες γεύσεις, με νότες λουλουδιών 

οπωρώνα, ανανά και εξωτικά φρούτα.  
Ένα γεμάτο κρασί, εύκολο στην κατανάλωση, 

ισορροπημένο με νότες λεμονιού και γκρέιπφρουτ. 
Εξαιρετικό με πιάτα θαλασσινών, λευκά κρέατα 

και ορισμένα τυριά. 
€ 13.90

Louis Eschenauer Chardonnay
Ένα πλούσιο μπουκέτο με αρωματικές νότες από 
λουλούδια ακακίας, φρέσκο βούτηρο και τροπικά 

φρούτα. Γεύση σαρκώδης με νότες λεμονιού.
Ιδανικό με λευκά κρέατα, θαλασσινά και σαλάτες. 

€ 13.90

Riesling Arthur Metz
Με απαλή και καλή οξύτητα που προσφέρει 

διάρκεια γεύσης. Οι νότες φρούτων (ροδάκινο) 
προσθέτουν πολυπλοκότητα στον ουρανίσκο. 

Ιδανικό με λευκά κρέατα, θαλασσινά και σαλάτες 
€ 17.50

La Baume Chardonnay 
Ένα αρωματικό κρασί με νότες lime, ροζ 
γκρέιπφρουτ και μια ιδέα από σπαράγγια. 

Η έντονη οξύτητα του φέρνει μια υπέροχη 
φρεσκάδα. Συνοδεύεται άψογα με σολομό, γαρίδες 

ψητές και κοτόπουλο με κρεμώδεις σάλτσες.
€ 21.00

Προέλευση Ιταλία:

Frascati San Marco
Ένα ανάλαφρο, καθημερινό τυπικό  

Frascati, που μπορούμε να απολαύσουμε όλες 
τις ώρες. Παιχνιδιάρικα αρώματα φρούτων και 

λουλουδιών στη μύτη, δροσιστική φρεσκάδα στο 
στόμα, συνοδεύοντας ένα κρεατικό ή κοτόπουλο 

ή και θαλασσινό ή ένα ελαφρύ ριζότο ή και μια 
καλοκαιρινή σαλάτα.

€ 15.50

Pinot Gricio Torre Villa
Αυτό το Pinot Nero είναι μία πραγματική 

μαρτυρία για το απίστευτο σταφύλι της περιοχής. 
Έχει ένα καλό σώμα, ως εκ τούτου ικανό να 

υποστηρίξει μια σειρά από νόστιμα πιάτα λευκού 
και κόκκινου κρέατος. Ωστόσο, ο ιδανικός 

συνδυασμός παραμένει με πικάντικα ζυμαρικά  
και με θαλασσινά. 

€ 18.00

WINE LIST

Κρασί σε κανάτα χύμα - 500 ml

Μαλαγουζιά 
οίνος λευκός ξηρός € 4.50

Αγιωργίτικο 
οίνος ερυθρός ξηρός € 4.80

Αγιωργίτικο  
ροζέ οίνος ημίγλυκος € 4.50

Αγιωργίτικο ερυθρό 
οίνος ημίγλυκος € 4.80

ΚΡΑΣΙΑ ΝΕΜΕΑΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.



~ Κόκκινα (ξηρά) 
Μπρούσκο Kalantzis 

Ποτήρι 180 ml: € 3.80

Φιάλη 750ml: € 12.00

~ Κόκκινα (ξηρά) φιάλες ~

Αγιωργίτικο Τσάνταλη - € 18.00

Τσιγκέλω Rouvalis - € 28.00

Προέλευση Γαλλία:

Marcel Martin Merlot
Εξαιρετικό Merlot από τη νότια Γαλλία  

με υπέροχα ώριμα αρώματα δαμάσκηνου, μόκας 

και μπαχαρικών. Απαλή και βελούδινη αίσθηση 

στο στόμα με ένα άγγιγμα κανέλας, μπαχαρικών 

και καλοκαιρινή αίσθηση από ώριμο κεράσι  

και άγρια φράουλα. Είναι ιδανικό με κρέατα,  

πιάτα πουλερικών και τυριά.

€ 12.00

Louis Eschenauer Syrah
Ένα syrah με διαυγές έντονο ρουμπινί χρώμα. 

‘Αρωμα από φραγκοστάφυλο γλυκόριζα  

και νότες μπαχαρικών με πικάντικες νότες.

Ταιριάζει περισσότερο με κόκκινα κρέατα, 

αλλαντικά, ποικιλία τυριών και σαλάτες. 

€ 15.00

Malesan de Fr. Cabernet
Η αίσθηση είναι αρωματική και αποκαλύπτει 

έντονες νότες μαύρων φρούτων αναμεμειγμένες 

με ελαφρύτερες νότες βελανιδιάς και βανίλιας. 

Στον ουρανίσκο, το κρασί είναι γεμάτο, πλούσιο 

και αρωματικό, αποκαλύπτοντας ευχάριστες 

νότες μαύρων φρούτων. Ταιριάζει υπέροχα  

με κρέατα μπάρμπεκιου και με ζυμαρικά με κρέας. 

€ 18.00

La Baume Merlot 
Ένα merlot με βαθιά μοβ απόχρωση κόκκινου. 

Σύνθεση πολύ εκφραστική με αρώματα  

από άγριες φράουλες και μέντα. Γευστικό  

και φρουτώδες ταιριάζει απόλυτα  

με ψητά κόκκινα κρέατα και τυριά.

€ 21.00

Προέλευση Ιταλία:

Montepulciano D’Abruzzo 
Με έντονο μοβ χρώμα και αρώματα κόκκινων 

φρούτων όπως κεράσι, βατόμουρο, δαμάσκηνο 

και βότανα μαζί με νότες ρίγανης. Η γεύση του 

είναι γεμάτη, ισορροπημένη, με αισθητή οξύτητα 

και μακρά επίγευση.Σερβίρεται ιδανικά με πίτσα, 

burgers και ζυμαρικά με κόκκινες σάλτσες.

€ 12.00

Nero D’Avola Villa Cardini
Με αρώματα από βατόμουρα και δαμάσκηνα.  

Ο συνδιασμός με κόκκινα κρέτα θα αναδείξει  

τις φωτεινές και ώριμες φρουτένιες γεύσεις  

του κρασιού. Ταιριάζει ιδανικά με πικάντικα 

ζυμαρικά και πίτσα.

€ 13.00

Chianti Sorelli 
Οι απαλές γεύσεις κόκκινων μούρων κυριαρχούν 

με μια λεπτή νότα από ροδοπέταλα στην επίγευση. 

Η ζωντάνια και η φρεσκάδα του  

με έντονη οξύτητα συμπληρώνουν τέλεια 

κλασικά ιταλικά πιάτα με βάση την  

ντομάτα ή την κρεμα γάλακτος.

€ 18.50

Valpolicella Villa Cardini 
Νότες από αποξηραμένα κεράσια, φρούτα και 

καφές που συνδυάζονται με μία μοναδική αίσθηση 

φρέσκων μπαχαρικών. Απίστευτα απαλό και 

πολύπλοκο με μαλακές τανίνες. Ταιριάζει υπέροχα 

με όλη την υψηλή γαστρονομία της Ιταλίας.

€ 19.00
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Σε περίπτωση αλλεργίας σε κάποιο συστατικό παρακαλούμε ενημερώστε τον σερβιτόρο σας.



Oι τιμές του καταλόγου αναφέρονται  
σε ευρώ, υπόκεινται σε αγορανομικό έλεγχο  

και συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. και δημοτικό φόρο.

Το κατάστημα έχει υποχρέωση να εκδίδει 
θεωρημένες αποδείξεις λιανικής.

Ο καταναλωτής δεν έχει την υποχρέωση  
να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο  

παραστατικό στοιχείο (απόδειξη - τιμολόγιο).

Οι τιμές του καταλόγου μπορούν να αλλάξουν  
χωρίς προειδοποίηση.

Τα προϊόντα που υπόκεινται σε αλλαγές 
χρεώνονται επιπλέον.

Tο κοτόπουλο είναι νωπό Ελληνικό, 
 η γαλοπούλα είναι νωπή Ιταλίας. 

Τα ζυμαρικά είναι φρεσκοκατεψυγμένα Ιταλίας.

Οι γαρίδες, το μπρόκολο, τα φασολάκια,  
το καλαμπόκι, τα σπαραγγια, οι γλυκοπατάτες και 

τα μανιτάρια porcini είναι φρεσκοκατεψυγμένα.

Τα κρέατα και τα ψάρια είναι όλα φρέσκα,  
παραλαμβάνονται σχεδόν καθημερινά στα  
καταστήματα μας και φθάνουν στο πιάτο σας  
έχοντας τη αναλλοίωτη γεύση που μόνο  
τα νωπά προϊόντα έχουν.

Τα μπιφτέκια είναι από φρέσκο  
black angus μοσχαρίσιο κιμά.

Tα τυριά και οι ζύμες είναι πάντοτε φρέσκα  
και όχι κατεψυγμένα.

Tο ζαμπόν είναι χοιρινή ωμοπλάτη.

Στις φριτέζες μας χρησιμοποιούμε 100%  
φυτικό λάδι χωρίς προσθήκη φοινικέλαιου  
και χωρίς trans λιπαρά.

Το λάδι στις σαλάτες και στις vinaigrette μας  
είναι Ελληνικό extra παρθένο ελαιόλαδο.

Τα αλλαντικά μας είναι πιστοποιημένα  
με ISO90001.

ΚΥΡΙΑΚΗ – ΠΕΜΠΤΗ 12.30  ΜΕΣΗΜΕΡΙ – 00.30 ΒΡΑΔΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ 12.00 ΜΕΣΗΜΕΡΙ – 01.00 ΒΡΑΔΥ
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Όταν πλησιάζει η ώρα του φαγητού και ζητάτε να γευτείτε κάτι όμορφο και απολαυστικό,  
τότε εμείς φροντίζουμε για εσάς. Ελάτε να γευτείτε μερικά υπέροχα φαγητά από το πλήρες μενού μας.  

Η ποιότητα των προϊόντων μας  και τα απαλλαγμένα από ορμόνες κρέατα μας,  
θα σας ικανοποιήσουν απόλυτα. Γιατί ψήνονται πάνω σε φλόγα, μια αποδεδειγμένη μέθοδο  

ψησίματος για πρωτεΐνες με χαμηλή περιεκτικότητα σε λίπαρά.  
Απολαύστε τη γεύση από τα σπιτικά συνοδευτικά και τις σάλτσες μας,  

που παρασκευάζονται καθημερινά. Επιλέξτε από μια ποικιλία από σαλάτες, ζυμαρικά,  
burgers ή πιάτα light με λίγα λιπαρά και απολαύστε το άρωμα υπεροχής και απόλαυσης με τους φίλους, 

την οικογένεια ή τους συναδέλφους σας. Ελάτε σήμερα να μας επισκεφθείτε και να δοκιμάσετε!

GR: «ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ 
ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ». ENG: «THE STORE IS OBLIGED TO HAVE COMPLAINT FORMS AVAILABLE TO CUSTOMERS 

IN THE SPECIAL CASE BY THE EXIT». FR: «L’ ETABLISSEMENT EST TENU DE DISPOSER DES FORMULAIRES 
DE PLAINTES POUR LES DIENTS DANS UNE CAISSE SPECIALE PRES DE LA SORTIE». GER: «DAS GESCHÄFT IST 

VERPFLICHTET BESCHWERDEFORMULARE FÜR DIE KUNDEN AN BESONDERER STELL AM AUSGANG ZUS VER-
FÜGUNG NÄHE DER EXIT».

Το κατάστημα διαθέτει κατάλογο με τα αλλεργιογόνα συστατικά που υπάρχουν στα προϊόντα μας όπως αυτά 
περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 1169/2011. Σε περίπτωση που είσαστε αλλεργικοί σε κάποιο 

συστατικό, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο προσωπικό μας για περισσότερες πληροφορίες.


