STARTERS / ΟΡΕΚΤΙΚΆ
BRUSCHETTA 3
traditional Ιtalian bread, 			
tomatoes, garlic, basil, olive oil
παραδοσιακό Ιταλικό ψωμί, 			
ντομάτες, σκόρδο, βασιλικό, ελαιόλαδο

€3.75

TRIO DI BRUSCHETTA 			
mushrooms, peppers, tοmato and mozzarella
μανιτάρια, πιπεριές, ντομάτα και μοτσαρέλλα

€6.00

SALADS / ΣΑΛΆΤΕΣ
RUCCOLA CON FICO SECCO		
€8.75
rocket, dried figs, parmesan flakes,
walnuts and honey mustard sauce
ρόκα, αποξηραμένα σύκα, νιφάδες παρμεζάνας,
καρύδια και σάλτσα από μουστάρδα και μέλι
INSALATA E SPINACI -		
baby spinach leaves, sliced avocado,
crispy pancetta and parmesan cheese
φύλλα σπανακιού, αβοκάντο,
τραγανή πανσέτα και παρμεζάνα

€8.00

INSALATA AL FORMAGGIO DI PECORA
€8.00
rocket, goat’s cheese, roasted peppers,
sun-dried tomato, pine nuts, caramelized red onion
ρόκα, κατσικίσιο τυρί, ψημένες πιπεριές, λιαστή
ντομάτα, πινόλια, καραμελωμένο κόκκινο κρεμμύδι
INSALATA CAPRESE
			
€7.70
tomatoes, baby mozzarella, basil, pesto sauce
ντομάτες, μοτσαρέλλα, φρέσκος βασιλικός, πέστο
INSALATA MISTA 3
SMALL €5.50 / LARGE €6.50
mixed - leaf salad, cherry tomatoes, carrot,
red onions, peppers and cucumber
ανάμεικτα φύλλα σαλάτας, ντοματίνια, καρότο,
κόκκινα κρεμμύδια, πιπεριές και αγγουράκι
INSALATA DI MARE 3 2
			
€9.95
mixed salad with seafood (shrimps, mussels, baby
squid, octopus) served with croutons and lemon juice
ανάμεικτη σαλάτα με θαλασσινά (γαρίδες, μύδια,
καλαμαράκι, χταπόδι) σερβίρεται με κρουτόνια και
χυμό λεμονιού
CHICKEN CAESAR SALAD
€8.50
romaine lettuce, herb croutons, chicken,
with anchovy garlic sauce and parmesan cheese
μαρούλι, κρουτόνια, κοτόπουλο με σάλτσα
αντζούγιας, σκόρδου και παρμεζάνας
PERA ALA GRIGLIA SALAD
€9.50
baby spinach, grilled pear, goji berries,
red onions, pear chutney, goat’s cheese and
roasted pistachios, carob and balsamic vinaigrette
φύλλα σπανακιού, αχλάδι στη σχάρα, goji berries,
κόκκινα κρεμμύδια, κομματάκια από αχλάδι,
κατσικίσιο τυρί και καβουρδισμένα φιστίκια 		
Αιγίνης, σάλτσα από χαρούπι και βαλσάμικο
INSALATA DI ZUCCA
€9.00
CON MELA VERDE E SPINACI 3 baby spinach, roasted pumpkin, green 		
apples, pomegranate seeds, walnuts, quinoa, 		
mustard & balsamic vinaigrette
φύλλα σπανακιού, ψητή κολοκύθα, 			
πράσινα μήλα, ρόδι, καρύδια, κινόα, 			
σάλτσα από μουστάρδα και βαλσάμικο

PIZZA / ΠΊΤΣΕΣ
MARGHERITA
tomato sauce, mozzarella
σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλλα

€7.50

PEPPERONI
€7.75
pepperoni salami, tomato sauce, mozzarella
σαλάμι πεπερόνι, σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλλα
PROSCIUTTO E FUNGHI
€7.75
ham, mushrooms, tomato sauce, mozzarella
ζαμπόν, μανιτάρια, σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλλα
PROSCIUTTO DI PARMA E PARMESANA
€9.25
parma ham, parmesan, tomato sauce, mozzarella
προσιούτο πάρμας, παρμεζάνα,σάλτσα ντομάτας,
μοτσαρέλλα
VERDURE
€7.75
grilled vegetables, mushrooms, tomato, mozzarella
λαχανικά σχάρας, μανιτάρια, ντομάτα, μοτσαρέλλα
CAPRESE
fresh tomatoes, mozzarella cheese,
fresh mozzarella, tomato sauce, basil
φρέσκες ντομάτες, τυρί μοτσαρέλλα, φρέσκα
μοτσαρέλλα, σάλτσα ντομάτας, βασιλικός

€8.50

GRECA
€8.50
fetta cheese, mixed peppers, black olives,
mushrooms, oregano, tomato sauce and mozzarella
τυρί φέτα, μικτές πιπεριές, μαύρες ελιές, μανιτάρια,
ρίγανη, σάλτσα ντομάτας και μοτσαρέλλα
CAPRICCIOSA
ham, mushrooms, artichokes,
olives, tomato sauce, mozzarella
χαμ, μανιτάρια, αγκινάρες, μαύρες ελιές,
σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλλα

€8.50

BARBEQUE
€9.95
choice of beef or chicken strips or prawns
with our homemade BBQ sauce and mozzarella
επιλογή από βοδινό ή κοτόπουλο ή γαρίδες
με τη δική μας σάλτσα μπάρμπεκιου και μοτσαρέλλα
CARBONARA
fresh cream, parmesan, bacon, egg
φρέσκα κρέμα, παρμεζάνα, μπέϊκον, αυγό

€8.75

CIPRO
€8.55
lountza ham, halloumi cheese, thyme,
tomato sauce, mozzarella 			
λούντζα, χαλούμι, φρέσκο θυμάρι, 			
σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλλα
QUATTRO FORMAGGI
gorgonzola, parmesan, provolone,
mozzarella, fresh cream, parsley 		
γκοργκοντζόλα, παρμεζάνα, προβολόνε,
μοτσαρέλλα, φρέσκα κρέμα, μαϊντανός

€9.25

CALZONE
€8.75
ham, mushrooms, tomato sauce, mozzarella
χαμ, μανιτάρια, σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλλα

PASTA / ΜΑΚΑΡΟΝΆΔΕΣ
POMODORO
tomato sauce / σάλτσα ντομάτας

€6.95

ARRABBIATA
€6.95
hot & spicy tomato sauce, garlic
πικάντικη και καυτερή σάλτσα ντομάτας, σκόρδο
PESTO
basil, olive oil, pecorino cheese, pine nuts
βασιλικός, ελαιόλαδο, τυρί πεκορίνο, πινόλια

€7.25

ALFREDO
creamy sauce, butter, parmesan
κρεμώδης σάλτσα, βούτυρο, παρμεζάνα

€6.90

FUNGHI E PANNA
mushrooms, fresh cream
μανιτάρια και φρέσκα κρέμα

€7.50

BOLOGNESE
€7.95
Bolognese sauce (pork, beef, tomato sauce,
carrots, celery, onion)
σάλτα μπολονέζ (χοιρινό, βοδινό, σάλτσα ντομάτας,
καρότο, σέλινο, κρεμμύδι)
CARBONARA
fresh cream, egg, pancetta
κρέμα γάλακτος, αυγό, πανσέτα

€7.95

POMODORO E MOZZARELLA
€8.95
tomato sauce, mozzarella, 				
cherry tomatoes, basil
σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλλα, 		
ντοματίνια, βασιλικό
FRUTTI DI MARE 2
		
calamari, baby shrimps, King prawn,
mussels, tomato sauce, garlic, parsley
καλαμάρι, γαρίδες, Βασιλική γαρίδα,
μύδια, σάλτσα τομάτας, σκόρδο, μαϊντανός

€9.95

POLLO PICCANTE
€9.95
chicken, chorizo sausage, tomato sauce, parsley
κοτόπουλο, πικάντικο λουκάνικο, σάλτσα ντομάτας,
μαϊντανός
MAGNA GRECIA
€9.95
Greek speciality with fetta cheese, tomato sauce,
oregano, Κalamata olives, capers, tomatoes, onion
Ελληνική σπεσιαλιτέ με τυρί φέτα, σάλτσα ντομάτας,
ρίγανη, ελιές Καλαμάτας, κάπαρη, ντομάτες, κρεμμύδι
SALMONE AFFUMICATO
tender smoked salmon, 				
cream, dill, lobster sauce
καπνιστός σολομός, κρέμα 				
γάλακτος, άνηθος, σάλτσα αστακού

€9.95

FILETTO DI MANZO E RUCOLA
beef fillet strips, mushrooms,
rocket, fresh cream, fresh herbs
λωρίδες φιλέτου μοσχαριού, μανιτάρια,
ρόκα, φρέσκα κρέμα, φρέσκα μπαχαρικά

€9.95

MARE E MONTI 2
prawns, cherry tomatoes,
fresh vegetables, tomato sauce
γαρίδες, ντοματίνια, φρέσκα λαχανικά,
σάλτσα ντομάτας

€9.95

GAMBERI 2
€9.95
prawns, lobster sauce, fresh cream, dill
γαρίδες, σάλτσα αστακού, φρέσκα κρέμα, άνηθος

POLLO ROSSO
€9.95
chicken, cherry tomatoes, red peppers,
tomato sauce, roasted almonds and garlic
κοτόπουλο, ντοματίνια, κόκκινες πιπεριές, σάλτσα
ντομάτας, καβουρδισμένα αμύγδαλα και σκόρδο

TRY OUR WHOLE GRAIN OR
ORGANIC GLUTEN FREE PASTA
WHOLE GRAIN €1.50 EXTRA
ORGANIC GLUTEN FREE €2.50 EXTRA
ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ ΤΑ ΟΛΙΚΉΣ ΑΛΈΣΕΩΣ Η’
ΧΩΡΊΣ ΓΛΟΥΤΈΝΗ OΡΓΑΝΙΚΆ ΖΥΜΑΡΙΚΆ
ΟΛΙΚΉΣ ΑΛΈΣΕΩΣ €1.50 ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΧΩΡΊΣ ΓΛΟΥΤΈΝΗ OΡΓΑΝΙΚΆ €2.50 ΕΠΙΠΛΕΟΝ

extra parmesan / επιπλέον παρμεζάνα

€1.30

(each pasta dish is served with 30g of parmesan /
όλες οι μακαρονάδες σερβίρονται με 30g τυρί παρμεζάνα)

GNOCCHI & RAVIOLI
GNOCCHI ALLA GORGONZOLA
creamy sauce, gorgonzola cheese
κρεμώδης σάλτσα, τυρί γκοργκοντζόλα

€8.95

GNOCCHI SORENTINA
cherry tomatoes, mozzarella, tomato sauce
ντοματίνια, μοτσαρέλλα, σάλτσα ντομάτας

€8.95

RAVIOLI CON CARNE
€9.95
meat ravioli, cream, fresh herbs, pine nuts,
mushrooms, tomato, garlic, olive oil, red onion
ραβιόλι με κρέας, κρέμα γάλακτος, αρωματικά,
πινόλια, μανιτάρια, ντομάτα, σκόρδο, ελαιόλαδο,
κόκκινο κρεμμύδι
RAVIOLI RICOTTA E SPINACI
€9.95
ravioli filled with ricotta and spinach, 			
tomato sauce, cherry tomatoes, basil 				
ραβιόλι γεμιστά με ρικότα και σπανάκι, 		
σάλτσα ντομάτας, ντοματίνια, βασιλικό
SALMONE RAVIOLI
ravioli filled with salmon, ricotta,
lobster sauce, fresh cream, dill
ραβιόλι γεμιστά με σολομό, ρικότα,
σάλτσα αστακού, φρέσκα κρέμα, άνηθο

2 CONTAINS SHELLFISH / ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΣΤΡΑΚΟΔΕΡΜΑ
3 VEGETARIAN / ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ

-

HEALTHY SPECIALS / ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
HOT / ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΥΤΕΡΗ ΟΥΣΙΑ

PRICES INCLUDE ALL APPLICABLE TAXES
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΥΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ

€9.95

AL FORNO
ΣΤΟ ΦΟΎΡΝΟ

TRADITIONAL ITALIAN RECIPE:
OVEN BAKED PASTA WITH MOZZARELLA CHEESE
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΉ ΙΤΑΛΙΚΉ ΣΥΝΤΑΓΉ:
ΠΆΣΤΑ ΜΕ ΤΥΡΊ ΜΟΤΣΑΡΈΛΛΑ, ΨΗΜΈΝΑ ΣΤΟ ΦΟΎΡΝΟ

TORTELLINI
with creamy mushroom sauce
με κρεμώδης σάλτσα μανιταριών

€9.25

CANNELLONI RICΟTTA E SPINACI
€8.75
filling with ricotta cheese, 				
spinach, parmesan cheese
με τυρί ρικότα, σπανάκι 				
και παρμεζάνα
LASAGNE
				
€8.75
layers of pasta filled with Bolognese sauce (pork,
beef, tomato sauce, carrots, onion) and mozzarella
στρώσεις ζυμαρικών με σάλτα μπολονέζ (χοιρινό,
βοδινό, σάλτσα ντομάτας, καρότο, κρεμμύδι) και
μοτσαρέλλα
CARBONARA
fresh cream, egg, pancetta, mozzarella
φρέσκα κρέμα, αυγό, πανσέτα, μοτσαρέλλα

€9.25

BOLOGNESE
€9.25
Bolognese sauce (pork, beef, tomato sauce,
carrots, celery, onion) and mozzarella
σάλτα μπολονέζ (χοιρινό, βοδινό, σάλτσα ντομάτας,
καρότο, σέλινο, κρεμμύδι) και μοτσαρέλλα

RISOTTO / ΡΙΖΌΤΟ
MUSHROOM RISOTTO
arborio rice, parmesan flakes,
mushrooms and truffle oil
ρύζι αρπόριο, νιφάδες παρμεζάνας,
μανιτάρια και λάδι τρούφας

€8.50

SEAFOOD RISOTTO 3 2
arborio rice, cherry tomatoes,
onion and mixed seafood
ρύζι αρπόριο, ντοματίνια,
κρεμμύδι και ανάμεικτα θαλασσινά

€9.75

SWEET & SOUR / ΓΛΥΚΌΞΙΝΟ
CHICKEN / ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ		
PORK / ΧΟΙΡΙΝΟ			
BEEF / ΒΟΔΙΝΟ				
PRAWNS / ΓΑΡΙΔΕΣ 2

€8.75
€8.75
€12.50
€11.50

TERIYAKI / ΤΕΡΙΓΙΆΚΙ
CHICKEN / ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ		
PORK / ΧΟΙΡΙΝΟ			
BEEF / ΒΟΔΙΝΟ				
PRAWNS / ΓΑΡΙΔΕΣ 2		

€8.75
€8.75
€12.50
€11.50

SZECHUAN / ΣΕΤΣΟΥΆΝ hot
spicy sauce - καυτερή σάλτσα
CHICKEN / ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ		
PORK / ΧΟΙΡΙΝΟ			
BEEF / ΒΟΔΙΝΟ				
PRAWNS / ΓΑΡΙΔΕΣ 2		

€8.75
€8.75
€12.50
€11.50

ALL DISHES INCLUDE STEAMED RICE
ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΡΥΖΙ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ

CHOW MEIN NOODLES
VEGETABLE / ΛΑΧΑΝΙΚΑ 3			
CHICKEN / ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ			
PORK / ΧΟΙΡΙΝΟ				
BEEF / ΒΟΔΙΝΟ				
PRAWNS / ΓΑΡΙΔΕΣ 2				

€7.50
€8.75
€8.75
€12.50
€11.50

CHOICE OF RICE OR EGG NOODLES
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΝΟΥΤΛΣ ΡΥΖΙΟΥ Η’ ΑΥΓΟΥ
ADD A SAUCE FOR / ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΣΑΛΤΣΑ ΓΙΑ: €1.50
( Sweet & Sour / Teriyaki / Szechuan )

SIDE DISHES
SPECIAL FRIED RICE 2				

€6.50

VEGETABLE RICE 3
		
EGG FRIED RICE WITH BACON		
STIR FRIED VEGETABLES 3

€4.50
€4.95
€2.90

vegetables, chicken, prawns, bacon, egg
λαχανικά, κοτόπουλο, γαρίδες, μπεϊκόν, αυγό

AMERICAN BURGERS
BEEF BURGER
relish, gherkins, bacon, chips, salad
relish, αγγουράκια τουρσί, μπέϊκον, 		
πατάτες, σαλάτα

€11.95

CHEESE BURGER
cheese, relish, gherkins, bacon, chips, salad
τυρί, relish, αγγουράκια τουρσί, μπέϊκον,
πατάτες, σαλάτα

€12.95

FRENCH FRIES
τηγανητές πατάτες

€2.50

ADD TO YOUR DISH

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΣΑΣ
EXTRAS 100gms
beef, prawns, salmon
βοδινό, γαρίδες, σολομός
chicken, tuna, pancetta
κοτόπουλο, τόνος, πανσέτα

€2.75
€2.25

VEGGI EXTRAS
sweetcorn, cherry tomatoes,
cucumber, capers, carrot, olives
καλαμπόκι, ντοματίνια, αγγουράκι,
κάπαρη, καρότο, ελιές

€0.95

OTHER EXTRAS
cheese, rocket, avocado, pinenuts
τυρί, ρόκα, αβοκάντο, πινόλια

€1.95

2 CONTAINS SHELLFISH / ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΣΤΡΑΚΟΔΕΡΜΑ
3 VEGETARIAN / ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ

-

HEALTHY SPECIALS / ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
HOT / ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΥΤΕΡΗ ΟΥΣΙΑ

PRICES INCLUDE ALL APPLICABLE TAXES
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΥΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ

