White Wine
Pinot Grigio glass 125 ml

Appetizers & Salads

Beer
6 € Alpha 33cl (Gr)

Zeppole e Panzarotti
5,5 €

Pinot Grigio 500 ml

13 € Heineken 33cl (Hol)

5,5 €

Pinot Grigio Btl 750 ml

24 € Heineken 0.0. 33cl (Hol)

5,5 €

Greco di Tufo Feudi Btl 750ml

39 € Kaiser pilsner 33cl (Gr)

5,5 €

Vermentino Antinori Btl 750ml

44 € Peroni 33cl (Ita)

6,5 €

Rose Wine
Pinot G. Rosato glass 125 ml
Pinot G. Rosato Btl 750 ml

Estrella Damm 33cl (Esp)
6,5€ Fischer Tradition 65cl (Fra)

8,5 €
14 €

Poker di Montanare

13,00 €

4 pc Fried Pizza dough with selection of topping
4 τηγανιτά ντόνατς με διάφορες επιλογές επικάλυψης

Trio Arancini

14,00 €

3 pc of fried rice
3 αραντσίνι από τηγανητό ρύζι

Bruschette di Pomodori

9,00 €

2 pc of grilled bread topped with fresh tomato
2 μπρουσκέτες από φρυγανισμένο ψωμί με φρέσκια ντομάτα

Mozzarella in Carrozza

11,00 €

Fried mozzarella sandwich
Σάντουιτς με τηγανητή μοτσαρέλα

28 €

Red Wine

11,00 €

4 Pizza dough Donat, 2 Potato Croquettes
4 ντόνατς από ζύμη πίτσας, 2 κροκέτες πατάτας

Soft Drinks & Water

Tagliere Salumi & Formaggi

7 € All soft drinks

3€

Board of cheeses and cold cuts
Πλατό τυριών και αλλαντικών

Sangiovese 500 ml

16 € Acqua Panna

5€

Arugula & Parmesan Salad

Santa Christina btl 750ml

29 € San Pellegrino

Valpolicella Zenato btl 750ml

38 €

Villa Antinori btl 750ml
Sparkling Wine

48 €

Prosecco Lunetta btl 200 ml

10 €

Sangiovese glass 125 ml

Primitivo Btl 750 ml

Espresso
Dbl Espresso
Cappuccino
Limoncello Shots

5,5 €

Caprese of Buffalo Mozzarella (250 gr)

20,00 €

Buffalo mozzarella with tomato salad
Μοτσαρέλα από βουβαλίσιο γάλα και ντομάτα

Decaf Espresso
Decaf Dbl Espresso
Decaf Cappuccino
Mastiha shot

2,8 €
3,8 €
5€
3,5 €

Burrata with Pomodorini of Santorini Island

3,5 €

Parmigiana di Melanzane

4 € Tsipouro shot

Limoncello

5 € Vodka shots

4€

Amaro Montenegro

5 € Aperol Spritz

10 €

5,5 € All other spirits

10 €

5 € All Other shots

3,5 €

Amaro del Capo

13,00 €

Fine bulgur with red & green peppers, peppermint leaf, parsley leaf and chopped tomato
Πλιγούρι με κόκκινες & πράσινες πιπεριές, φύλλα δυόσμου και μαϊντανού, ψιλοκομμένη
ντομάτα

Grappa Shots

Jagermeister

13,00 €

Rocket, parmesan & walnuts served with balsamic vinaigrette and crostini bit
Ρόκα, παρμεζάνα, καρύδια με βινεγκρέτ μπαλσάμικου και κροστίνι

Tabouli Salad

26 €

2,8 €
3,8 €
5€
3,5 €

25,00 €

16,00 €

Burrata served with cherry tomato and crispy bread
Μπουράτα με τσέρι ντοματίνια και τραγανό ψωμί

Wood Oven Baked
15,00 €

Grilled eggplant slices, layered with mozzarella and tomato sauce, baked & topped with
parmesan cheese
Ψητή μελιτζάνα σε στρώσεις με μοτσαρέλα, σάλτσα ντομάτας & παρμεζάνα

Gnocchi alla Sorrentina

18,00 €

Homemade gnocchi with San Marzano tomato, mozzarella & fresh basil
Σπιτικά νιόκι με ντομάτα San Marzano, μοτσαρέλα & φρέσκο βασιλικό

Lasagna
Lasagna pasta with mozzarella, parmesan and Ragu’ meat sauce
Λαζάνια με μοτσαρέλα, παρμεζάνα & σάλτσα ραγού

18,00 €

Marinara

10,00 €

S.Marzano tomato, garlic, oregano
Τομάτα Σαν Μαρτσάνο, σκόρδο, ρίγανη

Assoluto di Marinara

12,00 €
11,50 €
13,50 €
12,00 €
15,00 €
15,00 €
14,50 €
15,00 €
14,50 €
15,00 €

Ricotta & Noci (white)
Salsiccia & Patate (white)
Burrata (white)
‘Nduja Calabrese
‘A Parmigiana

15,00 €

Pistacchio e Mortadella (white) per Riccardo

15,00 €
17,00 €
17,00 €
18,00 €
18,00 €
19,00 €

Smoked mozzarella, ricotta, mortadella, pistacchio
Καπνιστή μοτσαρέλα, τυρί ρικότα, μορταδέλα, φιστίκι Αιγίνης

16,50 €

Primavera (white)

S.Marzano tomato, ricotta cheese, salame napoletano, ham, mozzarella, black pepper
Τομάτα Σαν Μαρτσάνο, τυρί ρικότα, σαλάμι Ναπολιτάνο, ζαμπόν, μοτσαρέλα, μαυροπίπερο

Mozzarella, prosciutto crudo, rocket, parmesan flakes
Μοτσαρέλα, προσούτο, ρόκα, νιφάδες παρμεζάνας

Capricciosa

Limone & Bufala (white)

16,50 €

S.Marzano tomato, mozzarella, salame napoletano, ham, mushroom, artichoke, black olive
Τομάτα Σαν Μαρτσάνο, μοτσαρέλα, σαλάμι Ναπολιτάνο, ζαμπόν, μανιτάρια, αγκινάρα, μαύρες ελιές

Buffalo mozzarella, mint leaves, lemon slices, basil oil
Μοτσαρέλα από βουβαλίσιο γάλα, φύλλα μέντας, φέτες λεμονιού, λάδι βασιλικού

Salsiccia e friarielli (white)

Pizza al Tartufo (white)

Smoked mozzarella, napolitan sausage, friarielli
Καπνιστή μοτσαρέλα, σαλάμι Ναπολιτάνο, χόρτα φριαριέλι

15,00 €

S.Marzano tomato, mozzarella, aubergines, parmesan cheese
Τομάτα Σαν Μαρτσάνο, μοτσαρέλα, μελιτζάνα, τυρί παρμεζάνα

S.Marzano tomato, mozzarella, salame napoletano, chilli
Τομάτα Σαν Μαρτσάνο, μοτσαρέλα, σαλάμι Ναπολιτάνο, τσίλι

Calzone classico (ripieno)

Pancetta (white)

S.Marzano tomato, smoked mozzarella, ‘nduja calabrese, salame napoletano
Τομάτα Σαν Μαρτσάνο, καπνιστή μοτσαρέλα, ντούγια καλαμπρέζε, σαλάμι Ναπολετάνο

S.Marzano tomato, mozzarella, oregano, anchovies, black olives
Τομάτα Σαν Μαρτσάνο, μοτσαρέλα, ρίγανη, αντζούγιες, μαύρες ελιές

Diavola

18,00 €

Burrata, rocket, cherry tomato
Μπουράτα, ρόκα, τσέρι ντοματίνια

Mozzarella, aubergines, mushroom, pepper, friarielli
Μοτσαρέλα, μελιτζάνα, μανιτάρια, πιπεριά, χόρτα φριαριέλι

Napoli

Margherita sbagliata con Bufala

Smoked mozzarella, napolitan sausage, potatoes, rosemary
Καπνιστή μοτσαρέλα, πατάτες, σαλάμι Ναπολιτάνο,

S.Marzano tomato, mozzarella, ham, mushroom
Τομάτα Σαν Μαρτσάνο, μοτσαρέλα, ζαμπόν, μανιτάρια

Ortolana Vegetariana (white)

18,00 €

Smoked mozzarella, ricotta cheese, walnuts
Καπνιστή μοτσαρέλα, τυρί ρικότα, καρύδια

S.Marzano tomato, mozzarella, bacon, ham, mushroom, pepper
Τομάτα Σαν Μαρτσάνο, μοτσαρέλα, μπέικον, ζαμπόν, μανιτάρια, πιπεριά

Cotto & Funghi

Margherita with prosciutto crudo

Smoked mozzarella, italian bacon, mushroom, pepper
Καπνιστή μοτσαρέλα, ιταλικό μπέικον, μανιτάρια, πιπεριά

Smoked mozzarella, pesto genovese, cherry tomato
Καπνιστή μοτσαρέλα, πέστο, ντοματίνια

Special

18,00 €

S.Marzano tomato reduction, buffalo mozzarella, basil reduction
Τομάτα Σαν Μαρτσάνο κρέμα, μοτσαρέλα από βουβαλίσιο γάλα, κρέμα βασιλικού

Mozzarella, gorgonzola cheese, emmental cheese, provolone cheese
Μοτσαρέλα, τυρί Γκοργκοντζόλα, τυρί Έμενταλ, τυρί Προβολόνε

Pesto (white)

Margherita pomodorini with bufala (white)

S.Marzano tomato, mozzarella, prosciutto crudo, basil leaves
Τομάτα Σαν Μαρτσάνο, μοτσαρέλα, προσούτο, φύλλα βασιλικού

Mozzarella, basil leaves
Μοτσαρέλα, φύλλα βασιλικού

Quattro Formaggi (white)

18,00 €

Cherry tomato, buffalo mozzarella, basil leaves
Ντοματίνια, μοτσαρέλα από βουβαλίσιο γάλα, φύλλα βασιλικού

Smoked mozzarella, fresh black pepper
Καπνιστή μοτσαρέλα, φρέσκο μαυροπίπερο

Bianca & Basilico (white)

Margherita with bufala
S.Marzano tomato, buffalo mozzarella, basil leaves
Τομάτα Σαν Μαρτσάνο, μοτσαρέλα από βουβαλίσιο γάλα, φύλλα βασιλικού

S.Marzano tomato, oregano, pecorino cheese, basil leaves
Τομάτα Σαν Μαρτσάνο, ρίγανη, τυρί Πεκορίνο, φύλλα βασιλικού

Provola & Pepe (white or Red)

13,00 €

S.Marzano tomato, mozzarella, basil leaves
Τομάτα Σαν Μαρτσάνο, μοτσαρέλα, φύλλα βασιλικού

Red & yellow cherry tomato, basil leaves, oregano
Κόκκινα & κίτρινα ντοματίνια, φύλλα βασιλικού, ρίγανη

Cosacca

Margherita

18,00 €

Mozzarella, porcini mushroom, white truffle oil
Μοτσαρέλα, μανιτάρια Πορτσίνι, λάδι λευκής τρούφας

20,00 €
20,00 €
22,00 €

