APERITIVO

I N SA L AT E

OLIVE MARINATE
€ 4.90
Marinated olives, olive paste			
and breadsticks
Ελιές μαριναρισμένες, 		
πάστα ελιάς και κριτσίνια

BRUSCHETTA

BASTONCINI DI PANECON
€ 5.90
Selection of home-made bread 		
sticks, garlic butter, sun-dried
tomatoes and pesto dip
Συνδυασμός από σπιτικά κριτσίνια 			
με σκορδοβούτυρο, λιαστή ντομάτα 			
και αλοιφή βασιλικού

AGLIO E FORMAGGIO
€ 3.90
Italian garlic bread with
mozzarella cheese
Ιταλικό σκορδόψωμο 			
με τυρί μοτσαρέλα

MOZZICONI DI FOCACCIA
€ 3.90
Signature dough bites finished 			
with butter and parmesan served 			
with gorgonzola dip
Ιταλικό ψωμί βουτύρου και
παρμεζάνας, σερβιρισμένο 			
με αλοιφή τυριού γκοργκοντζόλα

AGLIO
Italian garlic bread
Ιταλικό σκορδόψωμο

€ 3.50

MILANESE
€ 4.40
Toasted bread with tomato, 		
garlic, basil, ricotta cheese
garnished with rocket leaves
Μπρουσκέτα ντομάτας, σκόρδο,
βασιλικό, τυρί ρικότα, φύλλα ρόκας
ANTIPASTI
€ 11.50
Variety of Italian cheeses and cold cuts.
Accompanied with jam, crackers, 			
nuts and dried fruits
Ποικιλία από Ιταλικά τυριά και αλλαντικά.
Συνοδεύονται με μαρμελάδα, κράκερ, 		
ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα

FUNGHI DI PORTOBELLO RIPIENI € 7.50
Portobello mushrooms stuffed with
parmesan served with mayo aioli
and smoked paprika
Γεμιστά μανιτάρια πορτομπέλο με
παρμεζάνα, σερβιρισμένα με μαγιονέζα
σκόρδου και καπνιστή πάπρικα
CALAMARI PICCANTI
Sautéed squid on leak cream
with tomato tartare and crispy
pork spianata
Καλαμάρι σωτέ σε κρέμα πράσου
με ταρτάρ ντομάτας και
τραγανή χοιρινή spianata

€ 8.50

CEVICHE DI SPIGOLA
Fresh sea bass marinated
with orange, grapefruit
and parsley oil
Φρέσκο λαβράκι μαριναρισμένο
με πορτοκάλι, γκρέιπφρουτ
και λάδι μαϊντανού

€ 12.80

€ 8.50

CARPACCIO DI MANZO
Beef carpaccio served with
marinated artichokes, capers,
parmesan and rocket salad
Βοδινό carpaccio σερβίρεται με
μαριναρισμένες αγκινάρες, κάπαρη,
παρμεζάνα και ρόκα

€ 9.50

CESARE DI POLLO
€ 11.50
CESARE CON GAMBERI
€ 12.50
Crispy romaine lettuce, smoked
chicken or prawns, bacon, croutons,
parmesan shavings and
home-made Caesar sauce
Μαρούλι, κοτόπουλο καπνιστό ή γαρίδες,
μπέικον, κρουτόνια, παρμεζάνα 			
και σπιτικό ντρέσινγκ του Καίσαρα

FINOCCHIO DI MELA
€ 9.50
Fresh apple and fennel shavings, roasted
hazelnut and apple cider vinaigrette
Φλοίδες από μήλο και φινόκιο,
καβουρδισμένο φουντούκι
με βινεγκρέτ μηλόξυδου
QUINOA
€10.50
Greens, royal quinoa, avocado, 		
almonds, pomegranate, fresh herbs, 			
olive oil and lemon dressing
Ποικιλία μαρουλιών, βασιλική κινόα,
αβοκάντο, αμύγδαλα, ρόδι, φρέσκα
βότανα και λαδολέμονο		

PA S TA
CARBONARA
€ 12.50
Spaghetti, crispy pork pancetta, pecorino
cheese, egg yolk, garlic and parmesan
Σπαγγέτι, τραγανή χοιρινή πανσέτα, τυρί
πεκορίνο, κρόκος αυγού, σκόρδο και
παρμεζάνα

P R I M I P I AT T I
POLPETTE ITALIANE
Beef meatballs, mozzarella
and parmesan in tomato sauce
Μοσχαρίσια κεφτεδάκια, μοτσαρέλα
και παρμεζάνα σε σάλτσα ντομάτας

ARTICHOKE
€ 9.50
Roman-style spicy artichoke with
rocket salad, fennel, parmesan
and dill vinaigrette
Πικάντικη σαλάτα αγκινάρας με ρόκα,
μάραθο, παρμεζάνα και βινεγκρέτ άνηθου

BURRATA
€ 11.50
Juicy burrata cheese, fresh and 			
confit tomatoes, rucola and basil oil
Βουβαλίσιο τυρί, φρέσκες ντομάτες,			
ψητές ντομάτες, ρόκα και λάδι βασιλικού

ACCOMPANY YOUR APERITIVO WITH ONE OF OUR SIGNATURE COCKTAILS

MELANZANE PARMIGIANA
€ 7.50
Baked eggplant and parmesan		
layers in tomato sauce
Στρώσεις από μελιτζάνα, παρμεζάνα 			
και σάλτσα ντομάτας στο φούρνο

CAPRESE
€ 10.50
Fresh and confit tomatoes with 		
mozzarella, basil pesto and
balsamic caviar
Φρέσκες και ψητές ντομάτες με
μοτσαρέλα, πέστο βασιλικού 			
και χαβιάρι από βαλσάμικο

BOLOGNESE
€ 12.50
Spaghetti served with aromatic 		
mince beef, carrots and		
celery in tomato sauce
Σπαγγέτι σερβιρισμένα με αρωματικό
μοσχαρίσιο κιμά, καρότα και σέλινο 			
σε σάλτσα ντομάτας
AI FUNGHI
€ 13.50
Rigatoni, wild mushrooms with
sage aroma in creamy sauce,
garnished with rocket leaves
and roasted walnuts
Ριγκατόνι, άγρια μανιτάρια με άρωμα
φασκόμηλου σε κρεμώδη σάλτσα,
γαρνιρισμένα με φύλλα ρόκας
και καρύδια
AL PESTO
€ 12.50
Tagliatelle in rich basil pesto, 			
pine nuts and sun-dried tomatoes
Ταλιατέλες με βασιλικό, κουκουνάρια		
και λιαστές ντομάτες

TAGLIATA DI MANZO
€ 10.50
Grilled beef tagliata, garnished 			
with parmesan flakes, truffle oil 			
and rocket leaves
Βοδινό φιλέτο στη σχάρα, γαρνιρισμένο 		
με νιφάδες παρμεζάνας, λάδι τρούφας 			
και φύλλα ρόκας

PRICES INCLUDE ALL LEGAL SURCHARGES. PLEASE
NOTIFY YOUR SERVER FOR ANY ALLERGIES
ΟΙ ΤΙΜΈΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΝΌΜΙΜΕΣ
ΧΡΕΏΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΕΝΗΜΕΡΏΣΤΕ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΑΛΛΕΡΓΊΕΣ
VEGETARIAN / ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ

AGLIO E OLIO
€ 12.50
Spaghetti with extra virgin olive oil,
sauteed golden garlic, parsley,
parmesan and a touch of chili
Σπαγγέτι με ελαιόλαδο, σοταρισμένο
σκόρδο, μαϊντανό, παρμεζάνα και τσίλι

GLUTEN-FREE PASTA OPTION AVAILABLE

AL POLLO
€ 13.90
Penne, sautéed chicken, mushrooms
and garlic in creamy sauce
Πέννες, κοτόπουλο σοτέ, μανιτάρια
και σκόρδο σε κρεμώδη σάλτσα
GAMBERETTI
€ 15.50
Spaghetti with prawns in 			
a creamy bisque flavored with		
Prosecco wine and chives
Σπαγγέτι με γαρίδες σε κρεμώδη
μπισκ, αρωματισμένο 			
με κρασί Prosecco και σχοινόπρασο
AMARTICIANA
€ 13.90
Ricotta spinach ravioli with chilli
tomato sauce and pork guanciale
Ραβιόλι με σπανάκι και τυρί ρικότα σε σάλτσα
ντομάτας με τσίλι και χοιρινό guanciale
GNOCCHI
€ 12.90
Potato gnocchi with parmesan cream, 		
truffle paste and toasted sesame seeds
Νιόκι πατάτας με κρέμα παρμεζάνας, 		
πάστα τρούφας και σουσάμι
ROMANESCO
€ 14.50
Fresh garganelli pasta in a red pepper
romanesco sauce and spicy pork spianata
Φρέσκα ζυμαρικά garganelli σε σάλτσα
κόκκινης πιπεριάς με πικάντικη χοιρινή
spianata
LASAGNA
€ 13.90
Layers of green lasagne with beef 			
ragu topped with ricotta, mozzarella 		
and parmesan
Πράσινα λαζάνια με βοδινό ραγού, 			
τυρί ρικότα, μοτσαρέλα και παρμεζάνα
Vegetarian option with mushroom ragu € 9.90
Επιλογή για χορτοφάγους με ραγού μανιταριών

RISOTTO
CON GAMBERI
€ 15.80
Creamy risotto with tiger prawns, 		
lobster bisque and orange zest
Κρεμώδες ριζότο με γαρίδες τίγρης, 			
μπισκ αστακού και ξύσμα 		
πορτοκαλιού
AI FUNGHI
€ 14.80
Wild mushroom risotto, 		
truffle oil and crispy fennel
Ριζότο με άγρια μανιτάρια, 			
λάδι τρούφας και τραγανό μάραθο

MAIN DISHES

BARBABIETOLA
€ 13.80
A semi-sweet risotto cooked in beetroot
juice topped with truffle «stamnotiri»
cheese and cured pork
Ριζότο παντζαριού σερβιρισμένο
με σταμνοτύρι τρούφας και χοιρινή
λούντζα
ALLA CIPRIOTA
€ 13.80
Risotto cooked in juicy tomatoes 			
and topped with fried halloumi 		
cheese and fresh mint
Ριζότο μαγειρεμένο σε σάλτσα
ντομάτας σερβιρισμένο με τηγανιτό
χαλούμι και φρέσκια μέντα

CAPRESE
€ 12.80
Βuffalo mozzarella, basil oil,
tomato sauce
Βουβαλίσια μοτσαρέλα, λάδι βασιλικού,
σάλτσα ντομάτας
PROSCIUTTO
Μozzarella, prosciutto,
baby arugula, parmesan flakes,
truffle oil, tomato sauce
Mοτσαρέλα, προσιούττο, ρόκα,
flakes παρμεζάνας, λάδι τρούφας,
σάλτσα ντομάτας

€ 13.80

CALABRESE
€ 13.80
Μozzarella, spicy spianata,
tomato sauce
Mοτσαρέλα, πικάντικο σαλάμι spianata,
σάλτσα ντομάτας
CIPRIOTA
€ 13.80
Mozzarella, halloumi, pork lounzta,
tomato sauce
Mοτσαρέλα, χαλούμι, χοιρινή λούντζα,
σάλτσα ντομάτας
QUATTRO FORMAGGI
€ 13.80
Mozzarella, provolone, gorgonzola,
halloumi, pine nuts, tomato sauce
Μοτσαρέλα, provolone, gorgonzola,
χαλούμι, καβουρδισμένο κουκουνάρι,
σάλτσα ντομάτας

SALE E PEPE
Mozzarella, pancetta, ham,
pepperoni, mushrooms, peppers,
basil leaves, tomato salsa
Μοτσαρέλα, πανσέτα, χαμ,
πεπερόνι, μανιτάρια, πιπεριές,
φύλλα βασιλικού, σάλτσα ντομάτας

€ 13.80

OSSOBUCO
–
€ 19.50
Lamb shank slow cooked with 			
garden vegetables, red wine in 		
tomato sauce and fennel cream
Κότσι αρνιού σιγοψημένο με λαχανικά,
κόκκινο κρασί σε σάλτσα ντομάτας 		
σερβιρισμένο με κρέμα φοινόκιο

PANCETTA AFFUMICATA
€ 13.80
Mozzarella, smoked pork,
leek cream, sweet potato
Mοτσαρέλα, καπνιστή χοιρινή μπριζόλα,
κρέμα πράσου, γλυκοπατάτα
€ 13.80

FILLETO DI MANZO
–
€ 25.50
Grilled Irish beef fillet over truffled
potato purée, glazed vegetables
and wild mushroom sauce
Ιρλανδέζικο φιλέτο στη σχάρα,
πατάτα πουρέ με άρωμα τρούφας,
λαχανικά και σάλτσα άγριων μανιταριών

EXTRAS
for vegetables / για λαχανικά

€ 2.00 for cheese or charcuterie				
			για τυρί ή αλλαντικά
€ 2.00

for meat / για κρέας

€ 2.00

for shrimps / για γαρίδες

ALL OUR PIZZAS ARE AVAILABLE IN
GLUTEN-FREE AND VEGETARIAN OPTIONS

ΟRΑΤΑ
Pan-fried sea bream fillet served
over sautéed spinach and
citrus beurre blanc
Φιλέτα τσιπούρας με
σοταρισμένο σπανάκι σε σάλτσα
βουτύρου και εσπεριδοειδών

IBERICO
–
€ 22.50
Grilled Iberico pork chops, carrot
and sweet potato purée,
roasted onions and cherry sauce
Μπριζόλες Ιβηρικού χοιρινού στη σχάρα,
πουρέ καρότου και γλυκοπατάτας,
καβουρδισμένα κρεμμύδια και
σάλτσα κεράσι

GAMBERONI E ZUCCHINE
€ 13.80
Μozzarella, shrimp, asparagus cream,
zucchini chips, cherry tomatoes
Mοτσαρέλα, γαρίδες, κρέμα σπαράγγι,
τσιπς κολοκυθιού, ντοματίνια

€ 1.00

POLLO ALLA PARMIGIANA
€ 17.90
Pan-fried chicken fillet in parmesan			
batter with lemon, thyme and cream
sauce accompanied with spaghetti
in tomato sauce
Τηγανιτό φιλέτο κοτόπουλου σε χυλό
παρμεζάνας με κρεμώδη σάλτσα
λεμόνι και θυμάρι, σερβιρισμένο με
σπαγγέτι σε σάλτσα ντομάτας

PICCATA AL LIMONE
€ 17.90
Pan seared pork piccata topped			
with lemon, capers and parsley 			
sauce served with baby potatoes 			
and grilled vegetables
Σοταρισμένη χοιρινή πικάτα με 		
σάλτσα από λεμόνι, κάπαρη και 		
μαϊντανό, σερβιρισμένη με πατάτες 			
και λαχανικά σχάρας

PORCINI
€ 13.50
Mozzarella, wild mushrooms,
fresh cream, truffle oil, thyme
Μοτσαρέλα, άγρια μανιτάρια, φρέσκα
κρέμα, λάδι λευκής τρούφας, θυμάρι

PROVOLONE
Chicken, provolone cream,
sweet corn, mushrooms
Κοτόπουλο, κρέμα provolone,
καλαμπόκι, μανιτάρια

FISH

POLLO GIOVANE
€ 17.90
Grilled corn-fed chicken breast
served with glazed carrots,
baby potatoes and
lemon-thyme sauce
Στήθος μικρού κοτόπουλου στη σχάρα
με καραμελωμένα καρότα, πατάτες
και σάλτσα λεμόνι με θυμάρι

PIZZA
MARGHERITA CLASSICO
€ 11.50
Μozzarella, tomato sauce,
basil, oregano
Φρέσκα μοτσαρέλα, σάλτσα ντομάτας,
βασιλικός, ρίγανη

ΜΕΑΤ

PRICES INCLUDE ALL LEGAL SURCHARGES. PLEASE
NOTIFY YOUR SERVER FOR ANY ALLERGIES
ΟΙ ΤΙΜΈΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΝΌΜΙΜΕΣ
ΧΡΕΏΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΕΝΗΜΕΡΏΣΤΕ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΑΛΛΕΡΓΊΕΣ
VEGETARIAN / ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ

COSTATA DI MANZO
–
€ 25.50
Grilled rib eye fillet with truffled
potato mousseline, glazed vegetables
and choron sauce
Φιλέτο rib eye στη σχάρα με
πατάτα πουρέ και κρέμα αρωματισμένη
με τρούφα, λαχανικά και σάλτσα choron

€ 18.90

GAMBERO DEL MEDITERRANEO € 18.90
Grilled prawns with aromatic
verde sauce served with
grilled vegetables and baby potatoes
Γαρίδες στη σχάρα με σάλτσα αρωματικών
σερβιρισμένες με λαχανικά σχάρας
και πατάτες
ROMBO
–
€ 22.50
Turbot fish fillet sautéed with creamy
bisque sauce and vegetables
Φιλέτο καλκάνι με κρεμώδη σάλτσα
οστρακοειδών και λαχανικά

