ΟΜΕΛΈΤΕΣ

Plain

3,80€

Παραδοσιακή

4,50€

Funghi

4,50€

Vegeterian

4,50€

Dietetica

5,00€

Τριμμένη παρμεζάνα.

Φρέσκια ντομάτα, βαρελίσια φέτα και θυμάρι.

Λευκά μανιτάρια, bacon και τριμμένη παρμεζάνα.

Πράσινη πιπεριά, λευκά μανιτάρια, καλαμπόκι, φρέσκια
ντομάτα και θυμάρι.

Καπνιστή γαλοπούλα, τυρί χαμηλών λιπαρών, πράσινη πιπεριά
και φρέσκια ντομάτα.

MUFFINS
1 Βανίλιας με γέμιση μαρμελάδα μύρτιλλο.

2,50€

2 Σοκολάτας με γέμιση πραλίνα φουντουκιού.

2,50€

BRIOCHE
1 Καπνιστός σολομός, ιταλική σαλάτα, αγγούρι, άνιθος, mayo
cream, lemon honey dressing και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

2,40€

2 Prosciutto Parma, ρόκα, φρέσκια mozzarella, ντομάτα και
pesto βασιλικού.

2,40€

3 Καπνιστή γαλοπούλα, ιταλική σαλάτα, τυρί χαμηλών
λιπαρών, φρέσκια ντομάτα και ελαιόλαδο.

2,40€

4 Σαλάμι cacciatore, ιταλική σαλάτα, flakes παρμεζάνας,
honey Dijon και φρέσκια ντομάτα.

2,40€

5 Μορταδέλα Bologna, ιταλική σαλάτα, provola affumicata
και φρέσκια ντομάτα.

2,40€

6 Καπνιστό ζαμπόν Πράγας, ιταλική σαλάτα, Philadelphia,
φρέσκια ντομάτα και pecorino pepperoncino.

2,40€

ΜΠΑΓΚΈΤΕΣ (λευκή και πολύσπορη)
1 Prosciutto Parma, φρέσκια mozzarella, ντομάτα και
παρθένο ελαιόλαδο αρωματισμένο με βασιλικό.

5,00€

2 Καπνιστός σολομός, Philadelphia, ιταλική σαλάτα, άνιθος, lemon
honey dressing και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

5,00€

3 Μορταδέλα Bologna, ιταλική σαλάτα, provola affumicata
και φρέσκια ντομάτα.

4,00€

4 Σαλάμι cacciatore, flakes παρμεζάνας, ιταλική σαλάτα,
Philadelphia, φρέσκια ντομάτα και αρωματικό αλάτι.

4,50€

5 Καπνιστή γαλοπούλα, τυρί χαμηλών λιπαρών, Ιταλική
σαλάτα, φρέσκια ντομάτα και παρθένο ελαιόλαδο.

4,00€

6 Βαρελίσια φέτα, πάστα μαύρης ελιάς, φρέσκια ντομάτα,
αγγούρι, παρθένο ελαιόλαδο και θυμάρι.

4,00€

TORTILLAS SOFT (μεξικάνικη πίτα κρύα)
1 Καπνιστή γαλοπούλα, cottage cheese, φρέσκια ντομάτα,
ιταλική σαλάτα, παρθένο ελαιόλαδο και θυμάρι.

4,50€

2 Prosciutto Parma, τραγανά φύλλα ρόκας, pesto βασιλικού,
φρέσκια mozzarella και ντομάτα.

5,00€

3 Καπνιστό ζαμπόν Πράγας, ομελέτα, φρέσκια ντομάτα,
τριμμένη παρμεζάνα και Philadelphia.

5,00€

4 Καπνιστός σολομός, mayo cream, ιταλική σαλάτα, αγγούρι,
άνιθος, ξύσμα μοσχολέμονου και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

5,00€

TORTILLAS GRILLED (μεξικάνικη πίτα ψημένη)
1 Καπνιστό bacon, μείγμα τυριών, πράσινη πιπεριά, Philadelphia και λευκά μανιτάρια.

4,80€

2 Φιλέτο κοτόπουλο, μείγμα τυριών, καλαμπόκι, πράσινη
πιπεριά και guacamole.

5,00€

3 Καπνιστό ζαμπόν Πράγας, μείγμα τυριών, σάλτσα ντομάτας,
Philadelphia, μελιτζάνα και provola affumicata.

5,00€

4 Μοσχαρίσιος κιμάς, μείγμα τυριών, σάλτσα φρέσκιας
ντομάτας, καλαμπόκι, Philadelphia και chili pepper.

5,00€

INSALATE/ΣΑΛΆΤΕΣ

Mostra

5,80€

Classic Ceasar’s (τραγανή φωλιά Tortillas)

7,00€

Fico e Sesamo

6,20€

Caprese

6,40€

Cibo

6,80€

Salmone

7,40€

Prosciutto Parmigiano

6,80€

Crispy

7,00€

Dietetica

6,40€

Primavera

7,40€

Καρέ ντομάτας, ανθός κάπαρης, βαρελίσια φέτα και τραγανά
φύλλα ρόκας σε βάση κριθαρένιου παξιμαδιού με παρθένο
ελαιόλαδο, θυμάρι και ξίδι κόκκινου κρασιού.

Ανάμεικτη σαλάτα από iceberg, πράσινη και κόκκινη λόλα
με φιλέτο κοτόπουλο, καλαμπόκι, καπνιστό bacon, τριμμένη
παρμεζάνα και ceasar’s dressing.

Ανάμεικτη σαλάτα από iceberg, ρόκα, πράσινη και κόκκινη
λόλα, αποξηραμένα σύκα, flakes παρμεζάνας, μαύρο σουσάμι,
καρυδόψυχα και vinaigrette σύκου.

Ανάμεικτη σαλάτα από iceberg, ρόκα, πράσινη και κόκκινη λόλα,
φρέσκια mozzarella, ντοματίνια, pesto βασιλικού και πολύσπορα
κριτσίνια.

Ανάμεικτη σαλάτα από iceberg, ρόκα, πράσινη και κόκκινη
λόλα, καραμελωμένα φουντούκια, carpaccio αχλαδιού, καπνιστό
bacon, κατσικίσιο τυρί και balsamico dressing.

Ανάμεικτη σαλάτα από iceberg, πράσινη και κόκκινη λόλα,
καπνιστός σολομός, φρέσκο κρεμμυδάκι, άνιθος, ακτινίδιο,
lemon honey dressing και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Ανάμεικτη σαλάτα από iceberg, ρόκα, πράσινη και κόκκινη
λόλα, λιαστή ντομάτα, prosciutto Parma, καρυδόψυχα, flakes
παρμεζάνας και vinaigrette balsamico.

Ανάμεικτη σαλάτα από iceberg, ρόκα, πράσινη και κόκκινη
λόλα, φρέσκοκρεμμυδάκι, παναρισμένες μπουκιές κοτόπουλου,
ντοματίνια, αγγούρι, άνιθος, τριμμένη παρμεζάνα και honey
dijon dressing.

Ανάμεικτη σαλάτα από iceberg, ρόκα, πράσινη και κόκκινη λόλα,
λεύκα μανιτάρια, tortilla croutons, καπνιστή γαλοπούλα, cottage
cheese και vinaigrette balsamico.

Ανάμεικτη σαλάτα από iceberg, ρόκα, πράσινη και κόκκινη
λόλα, σπαράγγια, chips prosciutto Parma, flakes παρμεζάνας και
γλυκιά vinaigrette λεμονιού.

PIZZA FRESCA

Margheritta

7,50€

Parma

9,80€

Caprese

9,50€

Greca

9,50€

Σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, mozzarella, βασιλικό και τριμμένη
παρμεζάνα.

Σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, mozzarella, prosciutto Parma,
ελαιόλαδο αρωματισμένο με λευκή τρούφα, παρμεζάνα και
φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, τραγανά φύλλα ρόκας, φρέσκια
mozzarella, pesto βασιλικού και ντοματίνια.

Σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, mozzarella, πάστα μαύρης ελιάς,
βαρελίσια φέτα, πράσινη πιπεριά, ντομάτα και παρθένο
ελαιόλαδο αρωματισμένο με θυμάρι.

Tacchino

11,50€

Piccante

11,80€

Classica

10,50€

Pollo

11,50€

Cibo

10,80€

Λευκή κρέμα τυριών, mozzarella, καπνιστή γαλοπούλα, πράσινη
πιπεριά, φρέσκια ντομάτα και τριμμένη παρμεζάνα.

Σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, mozzarella, σαλάμι spianata, σαλάμι
cacciatore, πράσινη πιπεριά και tabasco.

Σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, mozzarella, καπνιστό ζαμπνόν
Πράγας, λευκά μανιτάρια, πράσινη πιπεριά, βασιλικό και
τριμμένη παρμεζάνα.

Σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, mozzarella, carpaccio κοτόπουλου,
dijon, καλαμπόκι, πράσινη πιπεριά και flakes παρμεζάνας.

Σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, mozzarella, prociutto Parma, καραμελωμένα κρεμμύδια, φέτα, καρέ μελιτζάνας και
φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Funghi

Σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, mozzarella, τριλογία από λευκά
μανιτάρια, πλευρώτους, porcini και τριμμένη παρμεζάνα.

9,80€

Barbeque

11,50€

Salame

10,50€

Σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, mozzarella, carpaccio κοτόπουλου
γλασαρισμένο με BBQ sause, φρέσκια μανιτάρια, bacon,ι
παρμεζάνα και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, mozzarella, καπνιστό bacon, σαλάμι
cacciatore, τριμμένη παρμεζάνα και βασιλικό.

PASTA/ΖΥΜΑΡΙΚΆ

Tartufo

7,80€

Carbonara

7,20€

Napoli moderna

7,40€

Salmone

8,80€

Amatriciana

7,00€

Pesto

9,80€

Bolognese

7,80€

Cibo

8,80€

Melanzane

7,40€

Πέννες, κρέμα αρωματισμένη με τρούφα, λευκά μανιτάρια,
prosciutto Parma, pecorino tartufato και κρεπάκι παρμεζάνας.

Λιγκουίνι, καπνιστό bacon, λευκά μανιτάρια, provola affumicata,
παρμεζάνα και φρεσκοκομμένο μαϊντανό.

Πέννες, σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, κατσικίσιο τυρί, τραγανά
φύλλα ρόκας, ντοματίνια, παρμεζάνα και θυμάρι.

Λιγκουίνι, λευκή κρέμα αρωματισμένη με βότκα, καπνιστό
σολομό, άνιθο, κάπαρη και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Πέννες, σάλτσα φρέσκιας ντομάτας αρωματισμένη με κρασί,
καπνιστό μπέικον, λεύκα μανιτάρια, πράσινη πιπεριά, chili
pepper και παρμεζάνα.

Φρέσκα ραβιόλια γεμιστά με mozzarella και ντομάτα, λευκή
κρέμα, παρμεζάνα, ντοματίνια και pesto βασιλικού.

Λιγκουίνι, μοσχαρίσιος κιμάς, σάλτσα φρέσκιας ντομάτας,
σέλερι, καρότο και παρμεζάνα.

Πέννες, λευκή κρέμα αρωματισμένη με κονιάκ, φιλέτο
κοτόπουλο, σπαράγγια, pecorino κρασιού και παρμεζάνα.

Λιγκουίνι, σάλτσα φρέσκιας ντομάτας αρωματισμένη με μαστίχα,
μελιτζάνα, φρέσκια mozzarella, ντοματίνια, παρμεζάνα και
φρεσκοκομμένο μαϊντανό.

PLATEAU/ΠΟΙΚΙΛΊΕΣ

Φρεσκοκομμένων τυριών

12,00€/Μεγάλη

Pecorino peperoncino, παρμεζάνα Grana Padano, provola
affumicata, φρέσκια mozzarella, pecorino τρούφας,
κατσικίσιο τυρί, gorgonzola, pecorino κρασιού και
μαρμελάδα εσπεριδοειδών.

Φρεσκοκομμένων αλλαντικών

6,00€/Μικρή

12,00€/Μεγάλη

Prosciutto Parma, σαλάμι cacciatore, καπνιστό ζαμπόν
Πράγας, σαλάμι spianata, καπνιστή γαλοπούλα,
μορταδέλα Bologna και ντιπάκι κρέμας τυριών
με μυρωδικά.

6,00€/Μικρή

DESSERTS/ΓΛΥΚΆ

Σουφλέ Σοκολάτας

5,50€

Millefeuille

5,50€

Panna Cotta

4,00€

Cheesecake Oreo

5,00€

Pizza Dolce

8,00€

Plateau φρεσκοκομμένων φρούτων εποχής

9,00€

Φρέσκο παγωτό

2,20€

Με fresh espresso cream ή μία μπάλα φρέσκο παγωτό της
επιλογής σας.

Τραγανά φύλλα σφολιάτας με στρώσεις από κρέμα patisserie,
σαντιγύ και ζάχαρη άχνη

Αρωματισμένη με μαστίχα Χίου και σιρόπι σοκολάτας

Με σιρόπι σοκολάτας και τραγανά μπισκότα Oreo

Με πραλίνα φουντουκιού, κρέμα mascarpone, τριμμένο
μπισκότο και φρούτα εποχής

Πιατέλα με ποικιλία φρεσκοκομμένων φρούτων εποχής

Φρέσκο παγωτό της επιλογής σας.

Επιμέλεια μενού
Γιώργος Λιανός - ηλίαςΚγώγος

ΚΑΦΕΣ

Espresso
Espresso Macchiato
Espresso Σαντιγί
Espresso Διπλό
Espresso Freddo

2,40€
2,70€
2,70€
3,20€
3,20€

CAPPUCCINO

Cappuccino
Cappuccino Σαντιγί
Cappuccino Latte
Cappuccino Διπλόs
Cappuccino Freddo

3,20€
3,20€
3,20€
4,00€
3,50€

ΔΙΆΦΟΡΟΙ ΚΑΦΈΔΕΣ

NesCafe
NesCafe Frappe
Ελληνικός
Ελληνικός Διπλός
Φίλτρου

*Σαντιγί, σιρόπι γεύσεις +0,30

3,00€
3,00€
2,30€
3,00€
3,00€

ΡΟΦΉΜΑΤΑ

Σοκολάτα ζεστή
Σοκολάτα κρύα
Λευκή σοκολάτα ζεστή
Λευκή σοκολάτα κρύα
Τσάι ζεστό
Mochaccino
Freddoccino
Milkshakes από φρέσκο παγωτό
Milkshake espresso

3,50€
3,50€
3,50€
3,50€
3,00€
4,20€
4,20€
5,50€
6,00€

ΦΥΣΙΚΟΊ ΧΥΜΟΊ

Πορτοκάλι
Μπανάνα
Ανανά
Ανάμεικτος

3,50€
4,50€
4,50€
4,50€

REFRESHMENTS

Αναψυκτικά 250ml
San pellegrino
Energy drink
Χυμοί
Lipton Ice Tea
Arizona
*Σαντιγί, σιρόπι γεύσεις +0,30

2,80€
3,00€
4,50€
2,80€
3,00€
4,00€

ΜΠΎΡΕΣ

Estella Damm draft (lager)

3,50€/300ml
5,50€/550ml

Pilsner Urquell (330ml)
Peroni Nastro Azzurro (330ml)
Budweiser Budvar (330ml)
Weihenstephaner Hefe Weissbier (500ml)
Mary Rose Red Ale (330ml)
Corona Extra (330ml)

4,70€
4,70€
4,50€
5,70€
5,50€
5,00€

ΠΟΤΆ

Ποτό απλό
Ποτό premium
Σφηνάκι
Ούζο ποτήρι
Ούζο καραφάκι (200ml)
Τσίπουρο καραφάκι (200ml)

6,00€
8,00€ - 11,00€
3,00€
3,50€
8,50€
8,50€

ΛΕΥΚΆ ΚΡΑΣΙΆ

Terre Passeri (Pinot Grigio)
Terre Passeri (Pinot Grigio)
Vina Esmeralda (Gewurztraminer - Moscato)
Vina Esmeralda (Gewurztraminer - Moscato)
Μαντινεία Νασιάκου (Μοσχοφίλερο)
Καριπίδης (Sauvignon blanc)
Κτήμα Άλφα (Μαλαγουζιά)
Άδολη Γης (Chardonnay - Ασπρούδι - Λαγόρθι)
Κτήμα Βίβλια Χώρα (Ασύρτικο - Sauvignon blanc)

3,50€/Ποτήρι
13,00€/Φιάλη
4,50€/Ποτήρι
17,00€/Φιάλη
17,00€/Φιάλη
18,00€/Φιάλη
20,00€/Φιάλη
21,00€/Φιάλη
25,00€/Φιάλη

ΚΌΚΚΙΝΑ ΚΡΑΣΙΆ

Ονειροπαγίδα (Merlot)
Ονειροπαγίδα (Merlot)
Sangre De Toro (Grenacha Tinta - Carinina)
Sangre De Toro (Grenacha Tinta - Carinina)
Παράγκα (Merlot - Syrah - Ξινόμαυρο)
Κτήμα Παλυβού Νεμέα (Αγιωργίτικο)

3,50€/Ποτήρι
13,00€/Φιάλη
4,50€/Ποτήρι
17,00€/Φιάλη
18,00€/Φιάλη
21,00€/Φιάλη

ΡΟΖΈ ΚΡΑΣΙΆ

Βυσσινόκηπος (Aγιωργίτικο)
Βυσσινόκηπος (Aγιωργίτικο)

5,00€/Ποτήρι
19,00€/Φιάλη

ΑΦΡΏΔΕΙΣ ΟΊΝΟΙ

Moscato d’asti
Moscato d’asti
Prosecco

4,50€/Ποτήρι
22,00€/Φιάλη
25,00€/Φιάλη

