


PINSA MARGHERITA 
Σάλτσα τομάτας, βουβαλίσια μοτσαρέλα

και φύλλα βασιλικού
11,50 €

PINSA BURRATA
Σάλτσα τομάτας, μοτσαρέλα μπουράτα,

prosciutto di Parma, λάδι βασιλικού,
τοματίνια κονφίt και φύλλα βασιλικού

13,50 €

PINSA SPIANATA
Σάλτσα τομάτας, μοτσαρέλα και 

spianata piccante
11,50 €

PINSA MORTADELLA
Μοτσαρέλα, μασκαρπόνε, παρμεζάνα, 
μορταδέλα, φυστίκι αιγίνης και πέστο 

βασιλικού
12,5 €

PINSA TARTUFATA
Κρέμα μαύρης τρούφας, μοτσαρέλα, ρόκα, 

λεμόνι και παρμεζάνα
14,50 €

PINSA VEGETARIANA
Μοτσαρέλα, τομάτα, ψητό κολοκύθι, 

μελιτζάνα, πιπεριά, ρόκα και παρμεζάνα
12,50 €

BURRATA PANZANELLA
Burrata, ψητά τοματίνια, τοματίνια confit, 

σπιτικά κρουτόν και λάδι βασιλικού.
14,00 €

CAPRESE
Τομάτα με βουβαλίσια μοτσαρέλα και 

βασιλικό
12,00 €

INSALATA QUINOA
Φρέσκα μυρωδικά, φιλέτο πορτοκάλι, ταρτάρ

σολομού και σάλτσα από εσπεριδοειδή
12,50 €

INSALATA DI POLLO
Iceberg, ψητό κοτόπουλο, μανιτάρια shimeji, 

τραγανό prosciutto, παρμεζάνα, ψητό 
καλαμπόκι και σως ταρτάρ

13,50 €

Γιατί Pinsa Romana?
Η Pinsa είναι παρόμοια με την παραδοσιακή 

ρωμαϊκή πίτσα, αλλά οφείλει την ελαφριά
υφή της σε ένα μοναδικό μείγμα αλεύρων: αλεύρι 

σίτου, ρυζιού και σόγιας και έχει οβάλ σχήμα. 
Ξεκουράζεται για έως και 72 ώρες και ψήνεται σε 
χαμηλότερη θερμοκρασία. Περιέχει έως και 80% 

νερό, οδηγώντας σε μια σειρά από υπέροχα οφέλη 
για την υγεία!

PANE
Ποικιλία απο ψωμάκια και focaccia με dip 

2,50 € / Άτομο

CARNE CRUDA
Ταρτάρ μόσχου, κάπαρη, αγγούρι τουρσί, 
μαϊντανός, μουστάρδα dijon και τραγανά 

τσίπς ψωμιού
12,50 €

BRUSCHETTA POMODORINI
Τοματίνια confit και φρέσκος βασιλικός

8,50 €

BRUSCHETTA SALMONE
Φρέσκος μαριναρισμένος σολομός με 

ρικότα, μοσχολέμονο και αβοκάντο
11,50 €

INVOLTINI PROSCIUTTO
Τυλιχτά ρολλάκια προσούτο με στρατσιατέλα, 

ξηρούς καρπούς και chutney αχλάδι
12,50 €

CROCCHETTE DI FORMAGGIO 
Κροκέτες απο ταλαγάνι, μαρμελάδα τομάτας 

και sour cream
10,50 €

CARCIOFI GREMOLATA 
Ψητές αγκινάρες με μυρωδικά

11,50 €

TAGLIERE DI SALUMI E FORMAGGI 
Ποικιλία ιταλικών τυριών - αλλαντικών

13,50 €



SPAGHETTI STRACCIATELLA 
Σάλτσα από ψητά τοματίνια, στρατσιατέλα και 

φρέσκο βασιλικό
12,50 €

RIGATONI  ALL’ ARRABIATA
Καυτερή πιπεριά, σκόρδο και σάλτσα τομάτας

9,50 €

SPAGHETTI CACIO  E  PEPE
Τυρί πεκορίνο και μαύρο πιπέρι

12,50 €

CASARECCE ALLA PUTTANESCA
Φρέσκα στριφτά ζυμαρικά με τομάτα, 
αντζούγια, ελιά, ελαιόλαδο και σκόρδο

11,50 €

PACCHERI CON GUANCIA
Σιγομαγειρμένα μοσχαρίσια μάγουλα με 

κρέμα παρμεζάνας
15,00 €

CHITTARA  ALLA CARBONARA
Φρέσκα ζυμαρικά, καπνιστή pancetta, 

κρόκος αβγού και πεκορίνο
14,00 €

CASARECCE DI POLLO 
Φρέσκα στριφτά ζυμαρικά με μπουκιές 
κοτόπουλο και κρέμα πιπεριάς φλωρίνης

14.00€

CHITTARA  MARINARA
Φρέσκα ζυμαρικά, μύδια , βόνγκολε, γαρίδες 

και σάλτσα από γαρίδες
16,50 €

GNOCCHI  GORGONZOLA
Σπιτικά νιόκι πατάτας με κοτόπουλο, gorgon-

zola και αχλάδι
14,50 €

RISOTTO FUNGHI
Ραγού μανιταριών και πάστα από 

μαύρη τρούφα
15,00 €

POLPETTE AL SUGO
Κεφτέδες με σάλτσα τομάτας , chips πατάτας 

και κρέμα παρμεζάνας
14,00 €

ΟSSOBUCO
Κότσι μοσχαριού με κρέμα πατάτας και

gremolata μυρωδικών
19,00 €

BACCALA
Φιλέτο μπακαλιάρου πάνω σε καπονάτα 

μελιτζάνας με σταφίδες και λάδι βασιλικού
22,00 €

POLLO CAPRESE
Zουμερό κοτόπουλο με σάλτσα απο 

τοματίνια, βουβαλίσια μοτσαρέλα και 
βασιλικό
15,00 €

FILETTO AL PORTO
Μοσχαρίσιο φιλέτο με σάλτσα από 

ενισχυμένο κόκκινο κρασί Porto και σωτέ 
λαχανικά
29,00 € 

BISTECCA
Μοσχαρίσια T-Bone μπριζόλα 500gr με σωτέ 

λαχανικά και σώς ταρτάρ
32,00 €



PORTO RUBY
FONSECA, PORTO BLEND  75 ml

3,50 €

ANATOLIKOS
GAIA WINES, AGIORGITIKO  75 ml

5,50 €

ESPRESSO
2,00 €

CAPUCCINO
3,00 €

PANA COTTA
Φρέσκια βανίλια και σάλτσα από κόκκινα 

φρούτα
7,00 € 

AFFOGATO ESPRESSO
Διπλός εσπρέσσο με παγωτό ανθόγαλα

5,00 €

TIRAMISU  ORIGINALE
Η αυθεντική συνταγή Da Bruno

7,00 €

L’INNO AL CIOCCOLATO
Kρέμα gianduja, Ivoire λευκής σοκολάτας, 

μπισκότο κακάο, καραμελωμένα φουντούκια 
και παγωτό βανίλια

10,00 €

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

THE CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED

«Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό της επιχείρησης για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες που μπορεί να έχετε,το μενού μας 
μπορεί να περιέχει ίχνη από αλλεργιογόνες ουσίες οι οποίες μπορεί να σας προκαλέσουν αλλεργία ή δυσανεξία»

•Οι καραβίδες, ο αστακός και οι γαρίδες είναι κατεψυγμένες*
•Το λάδι για τη σαλάτα ειναι παρθένο ελαιόλαδο     •Το λάδι για το τηγάνι είναι αραβοσιτέλαιο

•Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία στην έξοδο, για διατύπωση αποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
•The establisment must be equipped with printed forms, placed in a specified location next to the exit, for the expression of any 

complaint whatsoever.



BURRATA PANZANELLA
Πολύχρωμα τοματίνια Κρήτης, μοτσαρέλα

μπουράτα, αγγούρι, κρεμμύδι τουρσί,
παξιμάδι και ντρέσινγκ Panzanella

12,50

INSALATA VERDE
Φρέσκα φύλλα, λιαστή τομάτα, φουντούκι, 

αποξηραμένα σύκα και βινεγκραίτ 
εσπεριδοειδών

11,00


