










  P A S T A                                                                      
                                                                                                                            

RAGU ALLA BOLOGNESE       7.90
Tagliatelle µε φρέσκο κιµά από χοιρινό ώµο, µοσχαρίσια 
ουρά & παρµεζάνα

AMATRICIANA        7.80
Spaghetti µε guanciale, τοµατίνια, σάλτσα Napoli,
πιπεριές chili & παρµεζάνα.                     
................................................................*Επιλογή φούρνου   +1.90

POLLO E MOSCATO D’ASTI       8.10
Strozzapretti µε κρέµα γλυκιάς πάπρικας, κοτόπουλο, κόκκινες
πιπεριές, εστραγκόν, παρµεζάνα & σβησµένα µε moscato d’asti

CARBONARA CON GUANCIALE      7.80
Aυθεντική ιταλική συνταγή spaghetti µε guanciale, µπέικον,
ψιλοκοµµένο κρεµµύδι, αυγό & παρµεζάνα

CON PANNA E FUNGHI VARI       7.60
Penne σε κρέµα γάλακτος µε µανιτάρια πλευρώτους,
portobello, champignon, shimenji καφέ και λευκά, λάδι 
τρούφας & αλλαντικό της επιλογής σας απο prosciutto, bacon,
ή  Salami Milano
.........................................................*Επιλογή µε κοτόπουλο +1.60       

PENNE POLLO E GORGONZOLA      8.80
Penne σε κρέµα γάλακτος & σάλτσα Napoli µε κοτόπουλο,
gorgonzola,baby σπανάκι, σκόρδο, µπούκοβο, κρεµµύδι
& παρµεζάνα

PRIMAVERA COLORATA       5.90
Fettucini µε κολοκύθι κοµµένο ζουλιέν, τρίχρωµες πιπεριές
παρµεζάνα & τοµατίνια, ελαφρώς αρωµατισµένα µε σκόρδο
.............*Επιλογή µε κοτόπουλο +1.60, *Επιλογή φούρνου +1.90

NAPOLETANA                          5.80
Spaghetti µε σάλτσα φρέσκιας ντοµάτας & βασιλικό
........................................................*Επιλογή µε κοτόπουλο +1.60

MELANZANE ALLA PARMEGIANA      8.80
Fettucini µε σάλτσα ντοµάτας, παναρισµένη µελιτζάνα σε
µείγµα τυριών, γαρνιρισµένες µε µείγµα Ιταλικών τυριών
 & pesto βασιλικού

TAGLIATELLE CON FILETTO DI MANZO                      11.80
Tagliatelle µε φιλέτο µοσχάρι, σπαράγγι, τοµατίνια, παρµεζάνα,
µανιτάρια πλευρώτους &φρέσκια ρίγανη

LASAGNA AL FORNO           9.30
Σάλτσα φρέσκιας ντοµάτας, παρµεζάνα, σάλτσα Nαπολι,
κιµάς από χοιρινό ώµο & µοσχαρίσια ουρά & bechamel 

PASTA AL FORNO CON MOZZARELLA E FUNGHI     9.30
Penne σε κρέµα γάλακτος µε µανιτάρια πλευρώτους,
portobello, champignon, shimenji καφέ και λευκά, κοτόπουλο
λιωµένη mozzarella & λάδι τρούφας

  R A V I O L I   
                                                                                                     

CAPPELLI AI FORMAGGI      7.90
Mε ricotta, provolone affumicata, παρµεζάνα,
κρέµα γάλακτος µε ελαφριά κρέµα gorgonzola
& πάστα τρούφας

RAVIOLI RICOTTA E SPINACI       7.90
Mε ricotta, baby σπανάκι, σε ελαφριά σάλτσα βουτύρου 
µε πράσο, αρωµατισµένη µε φασκόµηλο

  C A R N E  -  Κ Ρ Ε Α Σ

BALOTINA      13.90
Φιλέτο κοτόπουλο γεµιστό µε µανιτάρια πλευρώτους, provolone 
affumicata λιαστή ντοµάτα µε ricotta & φρέσκα µυρωδικά.
Συνοδεύεται µε risotto αρωµατισµένο µε safran, τοµατίνια,
σπαράγγια & σάλτσα gorgonzola

RIB-EYE STEAK  280gr.     17.90
Μοσχαρίσια rib-eye µπριζόλα ψηµένη στη σχάρα.
Συνοδεύεται µε πουρέ πατάτας αρωµατισµένο µε θυµάρι
& σκόρδο, & chutney ντοµάτας

FILETTO DI POLLO      10.90
Φιλέτο κοτόπουλο ψηµένο στη σχάρα. 
Συνοδεύεται µε πουρέ πατάτας αρωµατισµένο µε θυµάρι 
& σκόρδο ή ψητά λαχανικά & σάλτσα πιπεριού

FILETTO DI MANZO 280 gr.    19.90
Μοσχαρίσιο φιλέτο ψηµένο στη σχάρα. 
Συνοδεύεται µε risotto αρωµατισµένο µε safran, τοµατίνια, 
σπαράγγι & σάλτσα πιπεριού

FILETTO DI MAIALE     15.90
Ψαρονέφρι ψηµένο στη σχάρα µε σάλτσα από κόκκινο
κρασί & µέλι. 
Συνοδεύεται µε µανιτάρια sautée, σπαράγγι, πουρέ πατάτας 
αρωµατισµένο µε θυµάρι & σκόρδο & λάδι τρούφας

ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΑΤΑ – PASTA ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΪ.
ΤΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΦΡΕΣΚΑ 
(ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ)
ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ SPAGHETTI PENNE

Penne Pollo e Gorgonzola Melanzane Alla Parmegiana Pollo e Moscato D'Asti

Balotina






