PANE AL FORNO
Φρεσκοψημένα ψωμάκια σταρένια και ολικής με κριτσίνια
σε συνδιασμό με ντιπάκι του chef 1,80€
Εξτρα παρθένο ελαιόλαδο 50 ml 2,00€

PIZZA
MARGARITA

Κλασσική ναπολιτάνικη πίτσα με σάλτσα απο φρέσκια ντομάτα,
μοτσαρέλα και βασιλικό 9,80 €

PICCANTE

Με καυτερή σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα και λουκάνικο calabreze 12,00 €

QUATRO FORMAGGI

Συνδιασμός τεσσάρων τυριών με λευκή σάλτσα 13,20 €

BIANCA

Βάση απο λευκή σάλτσα, porto bello, salciccia (ιταλικό λουκάνικο),
μοτσαρέλα, φρέσκο θυμάρι και λάδι τρούφας 12,50 €

ANTIPASTI
ZUPPA

Μια ξεχωριστή γεύση δημιουργούμε καθημερινά για εσάς 7,60 €

BRUSCHETTA

Με φρέσκια μαριναρισμένη ντομάτα, λάδι βασιλικού,
προσούτο και φυλλαράκια ρόκας 6,40 €

CROSTINI CON SMOKED SALMON

Με guacamole, ραπανάκι τουρσί και φύτρες 11,80 €

FUNGHI INSIEME

Ποικιλία μανιταριών σβησμένα με κόκκινο κρασί,
καβουρδισμένα φουντούκια, λάδι τρούφας και flakes παρμεζάνας 8,80 €

BREZAOLA CON ASPARAGI

Ψητά σπαράγγια με brezaola, flakes παρμεζάνας και baby ρόκα 11,50 €

BUFALA AL CARAMELLO

Βουβουλίσια bufala 250gr με ντοματίνια, λάδι τρούφας και baby ρόκα 12,20 €

BEEF CARPACCIO

Λεπτοκομμένο μοσχαρίσιο φιλέτο μαριναρισμένο
με ελαιόλαδο και φρέσκο χυμό λεμόνι μαζι με ταρτάρ και baby φύλλα 11,90 €

INSALATE
MANO D’ORO

Πολύχρωμη σαλάτα μέσα σε τραγανή τορτίγια με flakes ψητής κολοκύθας,
goji berries και cottage cheese 11,60 €

RUCOLA

Ρόκα baby, προσούτο, ημίλιαστα ντοματίνια, παρμεζάνα
και dressing απο παλαιωμένο βαλσάμικο 11,90 €

CAPRESE

Φέτες απο ντομάτα , φρέσκια βουβαλίσια μοτσαρέλα, λάδι βασιλικού και ρόκα13,20€

CEASAR’S

Iceberg και ελληνικό μαρούλι με ψητό στήθος κοτόπουλου, καπνιστό μπέικον,
κρουτόν , παρμεζάνα και dressing ceasar’s 12,80€

SMOKED SALMON SALAD

Συνδιασμός απο φύλλα σαλάτας, πολύχρωμη κινόα με μάνγκο και αβοκάντο,
καπνιστό σολομό και dressing μοσχολέμονου 14,60€

PASTA FRESCA ALL’UOVO
TAGLIATELES MANO D’ORO

Φρέσκες ταλιατέλες με μανιτάρια, μπέικον, λάδι τρούφας και θυμάρι 13,10€

SPAGHETTI CARBONARA

Φρέσκο σπαγγέτι με καπνιστό μπέικον, παρμεζάνα και κρεμα 12,40€

SPAGHETTI DI GRANO INTERO

Φρέσκο σπαγγέτι ολικής άλεσης με λαχανικά και ελαφριά σάλτσα ντομάτας 9,80€

PENNE ARABIATA (PICATE)

Φρέσκες πέννες με καυτερή σάλτσα ντομάτας και παρμεζάνα 9,20€

PENNE CON POLLO

Φρέσκιες πέννες με μπουκιές απο κοτόπουλο , μπρόκολο και ελαφριά
σάλτσα παρμεζάνας 13,40€

PAPARDELE BOLOGNEZ

Φρέσκες παπαρδέλες με ψιλοκομμένο μοσχάρι Black Angus
και σάλτσα ντομάτας 13,90€

NIOKI DI PATATE

Νιόκι πατάτας με salciccia , κρέμα , λάδι τρούφας και θυμάρι 9,50€

RISOTTI
ASPARAGI PROSCIUTTO

Ριζότο με σπαράγγια, ψιλοκομμένο προσούτο και κρέμα 12,50€

FUNGHI

Ριζότο με ποικιλία μανιταριών, λάδι τρούφας και παρμεζάνα 11,90€

MILANEZ GAMBERETTO

Ριζότο με ψητές γαρίδες, σαφράν και ντομάτα κομφι 14,60€

SECONDI PIATTI
COSCE DI POLLO

Ξεκοκαλισμένα μπουτάκια κοτόπουλο στη σχάρα με πουρέ πατάτας
και sauce σόγια , μέλι και θυμάρι 12,40€

LOMBATA RIPIENA

Χοιρινό φιλέτο γεμιστό με μοτσαρέλα , τυλιγμένο με προσούτο.
Συνοδεύεται με πουρέ πατάτας και σάλτσα κόκκινου κρασιού 14,80€

SALMON ANDARE

Φρέσκο φιλέτο σολομού ποσαρισμένο σε ζωμό με σάλτσα σαφράν
και μοσχολέμονου και λαχανικά ατμού 18,20€

TAGLIATA DIVITELO

Μοσχαρίσιο φιλέτο κομμένο Tgliata με πατάτες baby και φύλλα ρόκας.
Συνοδεύεται με burgon glaze 27,00€

FILETTO DI VITELO

Φιλέτο μοσχαρίσιο στη σχάρα πάνω σε πολέντα αρωματισμένη με λάδι τρούφας,
σάλτσα απο κόκκινο κρασί και αρωματικό βούτυρο 29,00€

DOLCI
ΤΑΡΤΑ ΜΗΛΟΥ

Τάρτα μήλου με παγωτό βανίλια , σάλτσα καραμέλας και κάρδαμο 6,40€

ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΙΤΑ ΜΕ ΠΑΓΩΤΟ

Αφράτη σοκολατόπιτα με σιρόπι σοκολάτας, φρούτα του δάσους
και παγωτό 6,80€

TIRAMISU

Τιραμισού με τρίμμα σοκολάτας και πούδερα κακάο 7,40€

ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
Φρέσκες πέννες βουτύρου 5,80€
Φρέσκες πέννες με σάλτσα ντομάτας 6,00€
Φιλετάκια κοτόπουλο με πατατούλες και θυμάρι 6,70€
Mini calzone με μπέικον , μοτσαρέλλα 6,80€

