Antipasti / Appetizers

€

Bruschetta classica / Classic bruschetta

2.50

ψημένο ψωμάκι με λάδι & σκόρδο / toasted bread with oil and garlic

Bruschetta col pomodoro / Bruschetta with tomato

4.00

ψημένο ψωμάκι με λάδι, ντομάτα & σκόρδο / toasted bread with olive oil, tomato and garlic

Bruschetta sorrentina

5.50

ψημένο ψωμάκι με λάδι, φιλέτο αντζούγια, μοτσαρέλα, βασιλικό & σκόρδο /
toasted bread with olive oil, anchovies, mozzarella, basil and garlic

Bruschetta salsicciata

5.80

ψημένο ψωμάκι με ιταλικό χειροποίητο λουκάνικο (salsiccia) /
toasted bread with homemade italian sausage

Bruschetta trifolata

5.50

ψημένο ψωμάκι με μανιτάρια σωτέ, μαϊντανό & σκόρδο /
toasted bread with sauteed mushrooms, parsley and garlic

Prosciutto e melone

7.50

προσούτο με πεπόνι / Italian Prosciutto and melon

Supplí al telefono

2.70/τμχ.
ρυζοκροκέτα γεμιστή με μοτσαρέλα / deep-fried riceball croquette with mozzarella
/pcs
Supplí con nduja
ρυζοκροκέτα με ντούγια (πάστα πικάντικης πιπεριάς) /
deep-fried riceball croquette with nduja (typical Italian spicy salami)

Arancino alla siciliana
ρυζοκεφτές γεμιστός με ραγκού / deep-fried saffron riceball with ragout

Crocchette di patate
πατατοκροκέτα / potato croquette

Peperoni in agrodolce
χρωματιστές γλυκόξινες πιπεριές / sweet and sour peppers

2.70/τμχ.
/pcs
2.70/τμχ.
/pcs
2.50/τμχ.
/pcs
5.50

Misti / Varieties
Misto salumi e formaggi

17.00

ποικιλία αλλαντικών & τυριών / cheese selection & cold cuts variety

Salumi vari

17.00

ποικιλία αλλαντικών / cold cuts variety

Formaggi vari

17.00

ποικιλία τυριών / cheese selection

Insalate
Caprese

€
7.50

ντομάτα, μοτσαρέλα, βασιλικός / mozzarella, tomato, basil

Caprese con bufala

9.50

ντομάτα, μοτσαρέλα bufala, βασιλικός / mozzarella “bufala”, tomato, basil

Insalata della casa

9.50

σαλάτα πράσινη, pancetta, γλυκόξινες πιπεριές, σταφίδα, βαλσάμικο, καρύδι /
lettuce, bacon, sweet & sour peppers, raisins, walnuts, balsamic vinegar

Rucola e parmigiano

8.50

ρόκα, παρμεζάνα, σως βαλσάμικο / arugola, parmesan, balsamic vinegar

Insalata prosciutto

10.00

ανάμεικτη σαλάτα με προσούτο κρούντο, bocconcini & σως βαλσάμικο /
mixed salad with prosciutto crudo, mozzarella bites & balsamic vinegar

Insalata verde

7.00

πράσινη σαλάτα εποχής με τοματίνια & σως βαλσάμικο /
seasonal salad with cherry tomatoes & balsamic vinegar

Insalata di pollo

9.50

πράσινη σαλάτα με φιλέτο κοτόπουλου, κρουτόν, φλύδες παρμεζάνας, σως βαλσάμικο /
seasoning salad with chicken fillet, croutons, parmesan shavings, balsamic vinegar

Insalata di tonno
πράσινη σαλάτα με τόνο, τοματίνια & κρεμμύδι /
seasoning salad with tuna, cherry tomatoes & onion

9.50

Primi Piatti / Pasta
Spaghetti alla Carbonara

€
11.00

σπαγγέτι καρμπονάρα με αβγό, παντσέτα guanciale, pecorino romano /
egg, bacon, pecorino romano

Farfalle gorgonzola, speck e noci

12.80

φαρφάλες με γκοργκοντζόλα, σπεκ, καρύδια, κρέμα γάλακτος /
farfalle with gorgonzola, speck (typical Italian cold cut), walnuts, cream

Rigatoni ai quattro formaggi

10.00

ριγγατόνι 4 τυριά, κρέμα γάλακτος / rigatoni with four different cheeses, cream

Linguine al pesto alla genovese

10.00

λιγκουίνι με σάλτσα πέστο βασιλικού / linguine with italian pesto (homemade)

Tortellini al sugo rosa

11.50

τορτελίνια με κρέμα γάλακτος, προσούτο κρούντο, σάλτσα ντομάτας /
tortellini with cream, prosciutto crudo, tomato sauce

Linguine Mediterraneo

10.50

λιγκουίνι με τόνο, κάπαρη, ελιές, ντομάτα, σκόρδο /
linguine with tuna, capers, olives, tomato, garlic

Pennette al salmone e vodka

12.80

πένες με σολωμό, βότκα, κρέμα γάλακτος, σκόρδο /
penne with salmon, vodka, cream, garlic

Βucatini all’ amatriciana

10.00

μπουκατίνι με πανσέτα & σάλτσα ντομάτας / bucatini with tomato sauce and bacon

Tagliatelle al ragù

11.00

ταλιατέλες με κιμά / tagliatelle with ragout sauce

Spaghetti alla Sorrentina

10.50

σπαγγέτι με τοματίνια, μοτσαρέλα, βασιλικό, σκόρδο /
spaghetti with cherry tomatoes, mozzarella, basil, garlic

Fusilli alla boscaiola

10.00

τριβελάκι με ιταλικό χειροποίητο λουκάνικο (salsiccia), μανιτάρια, σάλτσα ντομάτας, σκόρδο /
fusilli with Italian homemade sausage, mushrooms, tomato sauce and garlic

Penne all’ arrabbiata

8.50

πένες με σάλτσα ντομάτας, σκόρδο, μαϊντανό, καυτερή πιπεριά /
penne with tomato, garlic, parsley and chili pepper

Tortiglioni alla puttanesca 		

9.50

τορτιλιόνι με ελιές, κάπαρη, σάλτσα ντομάτας, καυτερή πιπεριά, σκόρδο /
tortiglioni with olives, capers, chili pepper and garlic

Aglio e olio
με ελαιόλαδο, σκόρδο, καυτερή πιπεριά / with olive oil, garlic and chili pepper
* Κάποια πιάτα ζυμαρικών περιέχουν τυρί / Some dishes include cheese

8.00

Secondi Piatti
Pollo al Marsala

€
13.00

κοτόπουλο με κρασί marsala /
chicken fillet simmered in marsala (Italian sweet wine)

Saltimbocca alla romana

14.50

λεπτές φέτες μοσχαριού με προσούτο κρούντο & φασκόμηλο /
very thin beef slivers with prosciutto crudo & sage

Pizzaiola

13.50

μοσχάρι με κόκκινη σάλτσα, σκόρδο & μυρωδικά /
veal sliver cooked in aromatic tomato sauce & garlic

Straccetti con rucola
λεπτοκομμένο μοσχάρι με ρόκα & φλύδες παρμεζάνας /
very thin beef slivers with rocket and parmesan shavings

13.50

Pizza

€

Margherita

8.00

σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα / tomato sauce, mozzarella

Napoli

9.50

σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, φιλέτο αντζούγιας /
tomato sauce, mozzarella, anchovies

Prosciutto cotto e funghi

10.50

σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, προσούτο κότο, μανιτάρια /
tomato, mozzarella, ham, mushrooms

Bufala e pachino

13.00

σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα bufala, τοματίνια /
tomato sauce, mozzarella bufala, cherry tomatoes

Rucola e parmigiano

13.00

σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, προσούτο κρούντο, ρόκα, παρμεζάνα /
tomato sauce, mozzarella, prosciutto crudo, rocket, parmesan

Ortolana

10.00

σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, μελιτζάνα, κολοκύθι, πιπεριές, μανιτάρια /
tomato sauce, mozzarella, grilled eggplant, zucchini, peppers, mushrooms

La pizza di casa nostra

9.50

μοτσαρέλα, πεκορίνο, κρεμμύδι / mozzarella, pecorino, onion

Zola e speck

12.50

μοτσαρέλα, γκοργκοντζόλα, σπεκ / mozzarella, gorgonzola, speck

Ai quattro formaggi

11.00

4 τυριά / four cheeses

Capricciosa

13.00

σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, προσούτο, αγγινάρα, μανιτάρια, ελιές, αβγό /
tomato sauce, mozzarella, prosciutto, artichokes, mushrooms, olives, egg

Boscaiola

11.00

σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, ιταλικό χειροποίητο λουκάνικο (salsiccia), μανιτάρια /
tomato sauce, mozzarella, italian home made sausage, mushrooms

Il soffio del diavolo

11.50

σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, πικάντικα αλλαντικά, ντούγια /
tomato sauce, mozzarella, spicy salami, nduja

Pancetta e cipolla

11.00

σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, pancetta, κρεμμύδι /
tomato sauce, mozzarella, bacon, onion

Tartufo e gorgonzola
πάστα τρούφας, μοτσαρέλα, γκοργκοντζόλα /
truffles paste, mozzarella, gorgonzola
έξτρα υλικά / extras: +1.00€

14.00

Pizza dolce / Sweet pizza
Pecorino e miele

€
10.00

μοτσαρέλα, πεκορίνο, μέλι / mozzarella, pecorino cheese and honey

Pizza bacio di dama

11.00

με νουτέλα / with nutella
έξτρα υλικά: φουντούκι, καρύδα, μπούκοβο, μπισκότο /
extras: hazel, walnuts, chili pepper, cookies + 0.70€

Dessert

€

Tiramisù a modo mio

7.50

Panna cotta

6.50

Mascarpone all’ amaretto

7.50

Gelato della casa con marmellata / Ice cream with marmelade

7.00

Vini / Wines

€

Λευκά / White
Pinot Grigio 750ml

23.00

Frascati Superiore 750ml

23.00

Gewurztraminer 750ml

26.00

Κόκκινα / Red
Cabernet Sauvignon 750ml

24.00

Chianti Docg Priori 750ml

24.00

Syrah 750ml

30.00

Ροζέ / Rose
Cerasuolo d’ Abruzzo 750ml

25.00

Ημιαφρώδη / Slightly sparkling
Lambrusco (ερυθρός ημίγλυκος οίνος / red semi-sweet wine) 750ml

22.00

Αφρώδη / Sparkling
Prosecco (λευκός αφρώδης οίνος / white sparkling wine) 750ml

26.00

Σε ποτήρι / Wine in glass
Della casa λευκό / white

4.00

Della casa ροζέ, κόκκινο / rose, red

4.50

Prosecchino 200ml

6.50

Moscato d’ asti (ημιαφρώδης, ημίγλυκος οίνος / slightly sparkling, semi-sweet)

6.50

Birre / Beers

€

Nastro Azzuro 330ml

4.00

Moretti 330ml

4.00

La Rossa 330ml

4.50

Bibite analcoliche / Analcholic drinks

€

Coca Cola

2.30

Sprite

2.30

Fanta

2.30

Soda

2.30

Εμφιαλωμένο νερό / Mineral water 1lt

2.00

Digestivi / Liqueurs

€

Limoncello

2.50

Grappa

3.00

Caffé / Coffee
Espresso

€
1.50

