
SALUMERIA-OSTERIA

AΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΠΕΤΡΟΣ ΑΠΑΛΑΚΗΣ
ΣΤΙΣ ΤΙMΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝONΤΑΙ Φ.Π.Α KAI ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ. ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ POS
ΓΙΑ ΑΝΕΠΑΦΗ ΠΛΗΡΩΜΗ. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

INSALATE-ANTIPASTI

Σουπα ηµέρας 9€

Φρεσκοψηµένη pinsa µε ελαιόλαδο και ανθό αλατιού 7€ 

Πράσινη σαλάτα µε σπιτικό supermix, φρούτα εποχής, βιολογική κινόα και βαλσάµικο 11€

Σαλάτα µε αρωµατικά φύλλα, µαριναρισµένο φρούτο επόχης, κουκουνάρι και ζεστό κατσικίσιο τυρί 14€

Caesar salad µε κρουτόν, παλαιωµένη παρµεζάνα και κοτόπουλο ψητό 16€

Burrata µε ντοµατίνια, µαρµελάδα βατόµουρο, παρθένο ελαιόλαδο και ανθό αλατιού 14,5€

Carpaccio µοσχάρι µε pecan, pecorino και échalote 16€

Βοδινό ταρτάρ µε µεσογειακά µυρωδικά και παγωτό µουστάρδα 18€

Ceviche ψαριού ηµέρας µε lime και φρέσκο κόλιανδρο 15€

Κρύα σαλάτα µε γαρίδες, πεπόνι, lime και τραγανό προσούτο 17€

Σπαράγγια µε vinaigrette ταχίνι, beurre blanc και επιλογή από µπρικ σολοµού ή µαύρο χαβιάρι 15€ 

Φρέσκος σολοµός ελαφρά καπνιστός µε σόγια, τζίντζερ και wasabi 16€

Carpaccio καπνιστό χταπόδι µε φάβα αρωµατισµένη µε πιπεριά Φλωρίνης και vinaigrette τζίντζερ 22€ 

Πλατώ αλλαντικών-τυριών µε σπιτικό chutney, κριτσίνια και ξηρούς καρπούς 28€
Pecorino τρούφας 40 γρ, κατσικίσιο κορµό 40γρ, γραβιέρα µε τσίλι 40 γρ, τυρί cabot 40γρ,

Copa 40γρ, Parma’s Prosciutto crudo 40 γρ, Salami Spianata 40 γρ, Bresaola 40 γρ

Ψωµί χειροποίητο από τον ξυλόφουρνο / φοκάτσια και ολικής άλεσης 2,5€/άτοµο

Pizzeti / Pinzzeti

Mozzarella, σάλτσα ντοµάτα και σχοινόπρασο 9,5€

Prosciutto, φρέσκο σπανάκι, βασιλικός, παρµεζάνα 11€

Mortadella, φιστίκι Αιγίνης, κολοκυθάκι και σπιτικό πέστο βασιλικού 11,5€

Gorgonzola, capocollo, σύκο 14€

Άγρια µανιτάρια και φρέσκια τρούφα 13€ /17€

Σαλάµι picante, provolone και µαρµελάδα chili 12€ 

Mascarpone, καπνιστή πανσέτα και σιγοψηµένο πράσο (+αυγό) 12,5€ / 14€

Καπνιστή πάπια µε πίκλα αχλάδι και µυρωδικά 14€ 

*Extrα φρέσκια µαύρη τρούφα 5€



Pasta / Risotti 
Cacio e Pepe 12,5€

Mezze rigato Bolognese µε gorgonzola 16€
 

Risotto µε σελινόριζα, πράσινο µήλο και φιστίκι Αιγίνης 14,5€

Risotto bianco µε παρµεζάνα και καλοκαιρινή τρούφα 23€

Spaghetti carbonara 15€

Linguine µε σάλτσα βουτύρου, λεµονόχορτο και ταρτάρ ψαριού ηµέρας 20€

Risotto µε αρακά, σπαράγγια, carpaccio κόκκινης γαρίδας και crumble chorizo 17€

Φρέσκα θαλασσινά µε κριθαράκι, ντοµάτα και καφίρ lime 19€

*Extrα φρέσκια µαύρη τρούφα 5€

Pesce – Carne 
   

Βιολογικό κοτόπουλο φιλέτο, φρέγκολα µε λαχανικά εποχής
και σάλτσα από το ψήσιµο του µε µαντζουράνα 16,5€

Φιλέτο φρέσκου σολοµού ψητό µε γλάσο µέλι chili,
τρίχρωµη κινοα µε βερύκοκο και σάλτσα lemongrass 22€

Ψητό φιλέτο σφυρίδας µε αλµυρίκια, λεµόνι τουρσί και σελινοριζα  31€

Τόνος Τατάκι µε δροσερή σαλάτα από πεπόνι, αγγούρι και εξωτικά φρούτα 26€

Tagliata �ap steak black angus, baby πατάτες σωτέ µε µυρωδικά, 
ντοµατίνια και δεντρολίβανο 29€

Μοσχαρίσιο φιλέτο µε πουρέ πατάτας, φρέσκια τρούφα και σάλτσα από κρασί Barolo 32€

Tomahawk dry aged µε τηγανιτές πατάτες, ψητά λαχανικά
 και σάλτσα από Tasmanian pepper 110€

VEGAN DISHES
Vegan σούπα ηµέρας

Σαλάτα µε πολύχρωµη κινόα και όσπρια, καβουρδισµένα κάσιους,
κρέµα αβοκάντο µε κόλιανδρο και βατόµουρα 12€

Καρπάτσιο παντζάρι µε πορτοκάλι, πρωτόλαδο, φιστίκι Aιγίνης και πράσινες ελιές 10€

Ριζότο από φαγόπυρο µε σελινόριζα, miso, καραµελωµένο κρεµµύδι και πράσινο µήλο 11€

Aglio e olio µε ζυµαρικά ολικής άλεσης, λαχανικά και φρέσκο θυµάρι 13€

Pinsa romana µε ντοµάτα, λαχανικά εποχής και ξύσµα λεµόνι 14€

SIDE DISHES

Dolci 
Lemon pie 9€

Tiramisu 9€

Πάβλοβα  µε φρέσκια βανίλια lime και γιαούρτι 9€

Υγρό κέικ bitter σοκολάτας µε αλµυρή καραµέλα και παγωτό βανίλια 9€

Παγωτά, σορµπέ 3€ / scoop

Πράσινα λαχανικά σωτέ µε µυρωδικά  6€

Πουρές πατάτας 6€

Πουρές πατάτας µε φρέσκια τρούφα 10€

Καστανό ρύζι ατµού 4€

Τηγανιτές πατάτες bravas 5€

Πράσινη σαλάτα µε µήλο
και dressing λεµονιού 5€

Σάλτσα demiglace 3,5€


