
                                                                         

 

 

Φρέςκα χειροποίητα ζυμαρικά                                                                                                          € 

Ραβιόλι γεμιςτό με μανιτάρια πορτςίνι και κρζμα μαφρθσ τροφφασ                                    13,00 

Σορτελίνι γεμιστό με φρζςκο ςολομό                                                                                       14,00 

Ραβιολόνι γεμιςτό με τυριά και φρζςκο τρυφερό ςπανάκι                                                    12,00 

Σορτελίνι γεμιςτό με τζςςερα τυριά ςε ςάλτςα γλυκιάσ κολοκφκασ                                    13,00 

Σρίγωο γεμιςτό με καλαςςινά και γαρίδεσ ςε φρζςκια ςάλτςα ντομάτασ                          14,00 

Νιόκι με πζςτο βαςιλικοφ                                                                                                             11,00 

Νιόκι με φρζςκια ςάλτςα ντομάτασ, μοτςαρζλα ψθμζνα ςτον ξυλόφουρνο                    10,00 

Λαηάνια με μοςχαρίςιο κιμά μπολονζη και κρζμα παρμεηάνασ ψθμζνα ςτον 

ξυλόφουρνο                                                                                                                                    12,00 

Νιόκι με μοςχαράκι και κόκκινθ ςάλτςα από κρεμμφδια και ντομάτεσ                              12,00 

Φαρφάλεσ με καπνιςτό ςολομό και βότκα                                                                              13,00 

Παπαρδζλεσ με κοτόπουλο ςε ςάλτςα από μουςτάρδα και λεμόνι                                   12,00 

Σαλιατζλεσ με μοςχαράκι και κόκκινθ ςάλτςα από κρεμμφδια και ντομάτεσ                   12,00 

Σαλιατζλεσ με γαρίδεσ ςε φρζςκια ςάλτςα ντομάτασ                                                           14,00 

Σαλιατζλεσ ολικισ άλεςθσ με φρζςκα λαχανικά                                                                     10,00 

 

Ορεκτικά                                                                                                                                            € 

Verdure Grigliate (Σρίχρωµεσ πιπεριζσ, κολοκυκάκια, µανιτάρια πλευρϊτουσ, 



ανκότυρο και βινεγκρζτ βαλςάµικου)                                                                                       6,40 

Melanzane alla parmigiana (Μελιτηάνα µε φρζςκια ςάλτςα ντοµάτασ, 

παρµεηάνα και φρζςκο βαςιλικό)                                                                                              6,40 

Fagottini di prosciutto (Πουγγιά από προςοφτο γεµιςµζνα µε κρζµα 

τυριϊν, αρωµατιςµζνα µε φρζςκα βότανα και ςάλτςα πεπονιοφ) 

                                                                                                                                                          7,40 

Prosciutto e parmigiano (Προςοφτο Πάρµασ και παρµεηάνα)                                             7,40 

Fagottini di salmone (Πουγγιά καπνιςτοφ ςολοµοφ µε αρωµατικι 

κρζµα τυριοφ και ςάλτςα από πορτοκάλι)                                                                             7,40 

 

Σαλάτεσ                                                                                                                                            € 

Rucola e parmigiano (Φρζςκια ρόκα µε λιαςτζσ ντοµάτεσ, φλφδεσ παρµεηάνασ και 

βινεγκρζτ βαλςάµικου)                                                                                                             6,20 

Caprese fior di latte (Φρζςκια µοτςαρζλα µε ντοµάτα, βαςιλικό,αγνό παρκζνο 

ελαιόλαδο και βινεγκρζτ πζςτο βαςιλικοφ)                                                                         6,40 

Caprese di Bufala (Φρζςκo βουβαλίςιο τυρί µοτςαρζλα,µε ντοµάτα, βαςιλικό, αγνό 

παρκζνο ελαιόλαδο και βινεγκρζτ πζςτο βαςιλικοφ)                                                        9,30 

Firenze (Σρυφερό ςπανάκι, µε ντοµατίνια, ανκότυροκαι βινεγκρζτ βαλςάµικου)      7,40 

Napoletana (Μαροφλι Iceberg και κόκκινθ λόλα,µοτςαρζλα, φρζςκα µανιτάρια, 

αυγό, µεγάλεσ µαφρεσ ελιζσ και βινεγκρζτ πζςτο βαςιλικοφ)                                        8,40 

Frutti Di Bosco (Γαλλικι ςαλάτα, κόκκινο λάχανο, λόλα,εςκαρόλ, µαριναριςµζνα 

ςφκα, τραγανό προςοφτο και βινεγκρζτ γιαουρτιοφ µε µαρµελάδα φροφτων του 

δάςουσ)                                                                                                                                    8,40 

Insalata fresca al sapore di agrumi (Σρυφερό λάχανο µε καρότο, καρφδι,ςταφίδεσ, 

µιλο και βινεγκρζτ εςπεριδοειδϊν)                                                                                  8,40 

**Όλα µασ τα λαχανικά είναι φρζςκα, από  Έλλθνεσ παραγωγοφσ+ 

 



Ζυμαρικά                                                                                                                                 € 

Spaghetti αglio olio e peperoncino (παγγζτι µε ςκόρδο, ελαιόλαδο και καυτερι 

πιπεριά)                                                                                                                                 5,30 

Spaghetti Napoletana (παγγζτι µε ςάλτςα φρζςκιασ ντοµάτασ και φρζςκο 

βαςιλικό)                                                                                                                              6,40 

Penne con melanzane (Πζννεσ µε µελιτηάνα και ανκότυρο)                                      6,40 

Penne all' arrabbiata (Πζννεσ µε ςάλτςα φρζςκιασ ντοµάτασ,ελιζσ, µαιντανό και 

καυτερι πιπεριά)                                                                                                               6,60 

Spaghetti puttanesca (παγγζτι µε ςάλτςα φρζςκιασ ντοµάτασ,ελιζσ, κάπαρθ, 

αντηοφγιεσ,και καυτερι πιπεριά)                                                                                        7,00 

Spaghetti all' amatriciana (παγγζτι µε ςάλτςα φρζςκιασ ντοµάτασ,χοιρινι πανςζτα, 

καυτερι πιπεριά και µαφρο πιπζρι)                                                                                   8,20 

Spaghetti Carbonara (παγγζτι µε χοιρινι πανςζτα, κρόκο αυγοφ και παρµεηάνα) 8,20 

Pappardelle alla Bolognese (Παπαρδζλεσ µε φρζςκο µοςχαρίςιο κιµά και κόκκινθ 

ςάλτςα ντοµάτασ)                                                                                                                   8,40 

Rigatoni con pancetta (Ριγκατόνι µε χοιρινι πανςζτα, µοτςαρζλα,κυµάρι 

και καβουρδιςµζνo κουκουνάρι)                                                                                        8,40 

Spaghetti al pesto (παγγζτι µε ςπιτικι ςάλτςα πζςτο,από φρζςκα φφλλα βαςιλικοφ, 

ςκόρδο,κουκουνάρι, παρµεηάνα και ελαιόλαδο)                                                            8,80 

Linguine con gamberi (Λιγκουίνι µε γαρίδεσ, ςβθςµζνεσ µε λευκό κραςί ςε φρζςκια 

ςάλτςα ντοµάτασ)                                                                                                                 12,00 

 

Ζυμαρικά ςτον ξυλόφουρνο                                                                                                 € 

Conchiglie alla sorrentina (Κοχφλι µε φρζςκια ςάλτςα ντοµάτασ, µοτςαρζλα και 

βαςιλικό)                                                                                                                                6,40 

Penne con Prosciutto e Provolone (Πζννεσ µε φρζςκια ςάλτςα 

ντοµάτασ,προςοφτο,µανιτάρια και τυρί προβολόνε)                                                   9,30 



Penne alla crème (Πζννεσ µε φρζςκα µανιτάρια, χοιρινι πανςζτα και κρζµα)      9,30 

Rigatoni ai quattro formaggi (Ριγκατόνι µε τυρί προβολόνε, 

γκοργκοντηόλα,µοτςαρζλα, παρµεηάνα και κρζµα)                                                    10,50 

**Αυκεντικόσ ιταλικόσ ξυλόφουρνοσ οίκου Valoriani+ 

 

Ριζότα                                                                                                                                                  € 

Risotto alle verdure (Καρότο, κολοκυκάκι, ςζλερυ,µανιτάρια και φρζςκο κρεµµυδάκι) 5,40 

Risotto ai funghi porcini (Φρζςκα µανιτάρια πορτςίνι και κρζµα µαφρθσ τροφφασ)        9,40 

Risotto alla zucca (Φρζςκια κολοκφκα, φαςκόµθλο ςερβιριςµζνο µε τραγανό 

προςοφτο)                                                                                                                                        9,40 

Risotto allo zafferano (αφράν, φλφδεσ παρµεηάνασ, ςερβιριςµζνο ςε καλακάκι 

τυριοφ)                                                                                                                                             11,40 

Risotto ai gamberi (Γαρίδεσ ςβθςµζνεσ µε λευκό κραςί ςε φρζςκια ςάλτςα ντοµάτασ) 12,00 

**Σα ριηότα περιζχουν παρµεηάνα και βοφτυρο+ 

 

Κυρίωσ                                                                                                                                                    € 

Pollo con spinaci (Φιλζτο κοτόπουλο γεµιςτό µε ςπανάκι,λιαςτζσ ντοµάτεσ, τυρί 

ςκαρµότςα και αρωµατικό ρφηι µε λαχανικά)                                                                             8,40 

Spezzatino con bucatini (Μοςχαρίςιο κρζασ µε χοντρό µακαρόνι και κόκκινθ ςάλτςα 

από κρεµµφδια και ντοµάτεσ)                                                                                                        9,40 

Saltimbocca alla Romana (Χοιρινά ςκαλοπίνια ςωταριςµζνα ςε λευκό κραςί και 

φαςκόµθλο, προςοφτο, παρµεηάνα και ψθτι πατάτα ςτον ξυλόφουρνο)                           9,40 

Tagliata con rucola (Σρυφερι ταλιάτα µε φρζςκια ρόκα, ελαιόλαδο και λεµόνι)              13,00 

Filetto di vitello (Φρζςκο µοςχαρίςιο φιλζτο µε µανιτάρια πορτςίνι και φρζςκο πουρζ 

πατάτασ)                                                                                                                                           16,00 

Stinco di maiale (2 ατόµων) (Κότςι χοιρινό ςιγοψθµζνο ςε καραµελωµζνθ ςωσ και 

ψθτι πατάτα ςτον ξυλόφουρνο)                                                                                                 18,80 



**Σα φαγθτά µασ µαγειρεφονται αυκθµερόν+ 

 

Pizza/ Calzone                                                                                 (Normale 30cm/Grande 38cm) € 

Margherita (άλτςα ντοµάτασ, τυρί µοτςαρζλα και βαςιλικόσ)                                      6,40/8,40 

Caprese ( άλτςα ντοµάτασ, φρζςκια βουβαλίςια µοτςαρζλα, φρζςκια ντοµάτα και 

βαςιλικόσ)                                                                                                                                9,40/14,20 

Spianata Romana (άλτςα ντοµάτασ, τυρί µοτςαρζλα και ιταλικό πικάντικο ςαλάµι)                                                                                                                                 

8,00/11,00 

Salame di Napoli (άλτςα ντοµάτασ, τυρί µοτςαρζλα και ναπολιτάνικο ςαλάµι) 8,00/11,00 

Pepperoni (άλτςα ντοµάτασ, τυρί µοτςαρζλα και ιταλικό πεπερόνι)                   8,00/11,00 

Napoletana (άλτςα ντοµάτασ, ελαιόλαδο, κάπαρθ, αντηοφγιεσ, ςκόρδο και ρίγανθ)                    

6,40/8,40 

Provolone (άλτςα ντοµάτασ, τυρί προβολόνε και φλφδεσ παρµεηάνασ)           9,20/12,20 

Verdure (άλτςα ντοµάτασ, τυρί µοτςαρζλα, µελιτηάνα, κολοκυκάκια, πιπεριζσ και 

µανιτάρια)                                                                                                                       9,20/12,20 

Al pesto (άλτςα ντοµάτασ, τυρί µοτςαρζλα,ντοµατίνια και πζςτο βαςιλικοφ) 7,40/10,20 

Mangiafuoco (άλτςα ντοµάτασ, τυρί µοτςαρζλα, ιταλικό πικάντικο ςαλάµι, πράςινθ 

πιπεριά και καυτερι πιπεριά)                                                                                     9,00/12,00 

Capricciosa (άλτςα ντοµάτασ, τυρί µοτςαρζλα, αγκινάρεσ, ιταλικό ηαµπόν, 

µανιτάρια και µαφρεσ ελιζσ)                                                                                       9,20/12,20 

Bianca (Συρί γκοργκοντηόλα, ςκαρµότςα, παρµεηάνα και κρζµα)                       10,40/12,20 

Tacchino (άλτςα ντοµάτασ, τυρί µοτςαρζλα, γαλοποφλα, µανιτάρια και πιπεριά)             

10,40/14,20 

Speciale (άλτςα ντοµάτασ, τυρί µοτςαρζλα,ιταλικό ηαµπόν, χοιρινι πανςζτα, 

µανιτάρια, πικάντικο ςαλάµι και πράςινθ πιπεριά)                                               10,50/14,20 

Dalla Nonna (άλτςα ντοµάτασ, φρζςκια βουβαλίςια µοτςαρζλα, προςοφτο 

Πάρµασ, ρόκα και φλφδεσ παρµεηάνασ)                                                                  10,50/14,20 

Speck ( άλτςα ντοµάτασ, φρζςκια βουβαλίςια µοτςαρζλα, ςπεκ, µανιτάρια, και τυρί 

ςκαρµότςα)                                                                                                                   10,50/14,20 



Bresaola (άλτςα ντοµάτασ, φρζςκια βουβαλίςια µοτςαρζλα, µπρεηάολα, µανιτάρια, 

τυρί γκοργκοντηόλα και φρζςκο πιπζρι)                                                                12,00/16,00 

**Οι πίτςεσ µασ είναι παραδοςιακζσ αυκεντικζσ ιταλικζσ ςυνταγζσ και ψινονται ςε 

ξυλόφουρνο Valoriani+ 

**Όλα µασ τα υλικά είναι φρζςκα προϊόντα από Έλλθνεσ παραγωγοφσ και ιταλικά 

προϊοντα προςτατευόμενθσ ονομαςίασ προζλευςθσ+ 

 

 

Ψωμί ξυλόφουρνου                                                                                                                    € 

Aglio olio e origano (Ελαιόλαδο και ρίγανθ)                                                                       2,00 

Pomodoro (άλτςα ντομάτασ και βαςιλικόσ)                                                                     3,00 

Bruschetta focaccia (Ψιλοκοµζνθ φρζςκια ντοµάτα, ςκόρδο, ρίγανθ, παρµεηάνα και 

αγνό παρκζνο ελαιόλαδο)                                                                                                     4,60 

Verdure (Συρί µοτςαρζλα, ψθτά λαχανικά και πράςινθ ςαλάτα)                                 5,80 

Mascarpone e prosciutto cotto (Φρζςκια ντοµάτα, τυρί µαςκαρπόνε, ιταλικό ηαµπόν 

και φρζςκα φφλλα βαςιλικοφ)                                                                                            5,80 

Prosciutto e tartufo (Προςοφτο Πάρµασ και κρζµα µαφρθσ τροφφασ)                      6,80 

 

Γλυκά                                                                                                                                             € 

Calzone al cioccolato (2 ατόµων) (Kαλτςόνε γεµιςτό µε ςοκολάτα και τυρί 

µαςκαρπόνε)                                                                                                                          6,20 

Panna cotta (Mε ςάλτςα ςοκολάτασ ι καραµζλασ ι φράουλασ)                                4,00 

Tiramisu                                                                                                                                  4,00 

**Σα γλυκά µασ είναι ςπιτικά+ 

 

 


