
ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ
11.45 - 23.45

ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 46, 175 61, Π. ΦΑΛΗΡΟ
210 9818959

46, ΑG. ALEXANDROU STR., 175 61,P. FALIRO 
210 9818959

Pane
Focaccia.
Zuppa  del  Giorno
Ρωτήστε μας για την σούπα ημέρας.
Bruschetta  Pomodorini
Τοματίνια confit και φρέσκος βασιλικός.
Bruschetta  Salmone
Φρέσκος μαριναρισμένος σολομός με 
ρικότα, μοσχολέμονο και αβοκάντο.
Involtini di Prosciutto
Τυλιχτά ρολλάκια προσούτο με στρατσιατέλα, 
ξηρούς καρπούς και chutney αχλάδι
Carciofi  Gremolata 
Ψητές αγκινάρες με μυρωδικά.

0,40€

7,50€

6,50€

10,00€

11,00€

10,00€

Caprese
Τομάτα με βουβαλίσια μοτσαρέλα 
και βασιλικό.
Insalata  Quinoa  
Φρέσκα μυρωδικά, φιλέτο πορτοκάλι, ταρτάρ 
φρέσκου σολομού και σάλτσα από 
εσπεριδοειδή
Insalata di Pollo 
Iceberg, ψητό κοτόπουλο, μανιτάρια shimeji, 
καπνιστό προβολόνε, ψητό καλαμπόκι και 
βινεγκραίτ μουστάρδας

10,00€

11,50€

 12,50€

Pinsa Margherita
Σάλτσα τομάτας, βουβαλίσια μοτσαρέλα και
φύλλα βασιλικού

Pinsa Burrata
Σάλτσα τομάτας, μοτσαρέλλα μπουράτα, prosciut-
to di Parma, λάδι βασιλικού, τοματίνια κονφίτ και 
φύλλα βασιλικού

Pinsa Spianata
Σάλτσα τομάτας, μοτσαρέλα και 
spianata picante
Pinsa Mortadella
Μοτσαρέλα, μασκαρπόνε, παρμεζάνα, 
μορταδέλα, φυστίκι αιγίνης και πέστο βασιλικού

Pinsa Tartufata
Κρέμα μαύρης τρούφας, μοτσαρέλα, ρόκα, 
λεμόνι και παρμεζάνα

Pinsa Vegeteriana
Μοτσαρέλα, τομάτα, ψητό κολοκύθι, μελιτζάνα, 
πιπεριά, ρόκα και παρμεζάνα

9,50€

12,00€

 

10,50€

11,50€

12,50€

11,50€

Napoletana 
Τομάτα, σκόρδο, αντζούγιες, ελιές, κάππαρη.
Romana
Σάλτσα τομάτας, μοτσαρέλα και 
spianata picante.
Cotto
Τομάτα, τυρί μοτσαρέλα, ζαμπόν.
Prosciutto Pancetta 
Τομάτα, τυρί μοτσαρέλα, ζαμπόν, μπέικον, 
προσούτο.
Pancetta
Τομάτα, τυρί μοτσαρέλα, ζαμπόν, μπέικον.
Montanara
Τομάτα τυρί μοτσαρέλα, μανιτάρια.
Funghi
Τομάτα τυρί μοτσαρέλα, μανιτάρια, μπέικον.
Della Casa
Τομάτα, μοτσαρέλα, πικάντικο σαλάμι 
Ιταλίας και μανιτάρια
Quattro Stagioni
Τομάτα μοτσαρέλα, ζαμπόν μπέικον, σαλάμι 
και μανιτάρια

5,50€

6,00€

8,50€

8,50€

9,00€

7,50€

 8,00€
 

7,50€

8,00€

Spaghetti Stracciatella 
Σάλτσα από ψητά τοματίνια, στρατσιατέλα 
και φρέσκο βασιλικό.
Rigatoni  Arrabiata
Καυτερή πιπεριά, σκόρδο και σάλτσα τομάτας.
Spaghetti  Cacio  e  Pepe  
Τυρί πεκορίνο και μαύρο πιπέρι.
Casarecce Puttanesca 
Φρέσκα στριφτά ζυμαρικά με τομάτα, 
αντζούγια, ελιά, ελαιόλαδο και σκόρδο
Paccheri  Guancia  
Σιγομαγειρμένα μοσχαρίσια μάγουλα με 
κρέμα παρμεζάνας
Chitarra  alla  Carbonara
ζυμαρικά, guanciale, κρόκος αβγού 
και πεκορίνο.
Casarecce di Pollo  
Φρέσκα στριφτά ζυμαρικά με μπουκιές 
κοτόπουλο και κρέμα πιπεριάς φλωρίνης.
Fetuccine  alla  Marinara
Φρέσκα ζυμαρικά, μύδια , βόνγκολε, γαρίδες 
και σάλτσα από γαρίδες.
Gnocchi  Gorgonzola
Σπιτικά νιόκι πατάτας με κοτόπουλο, 
gorgonzola και αχλάδι
Rigatoni  Ragu  di  Funghi
Ραγού μανιταριών και κρέμα από μαύρη 
τρούφα

10,00€

9,50€

10,00€

9,50€

12,50€

11,00€

11,50€

15,00€

12,00€

13,50€

Pollo
Κοτόπουλο σχάρας με λαχανικά σωτέ.
Polpette al Sugo 
Κεφτέδες με σάλτσα τομάτας, chips πατάτας 
και σάλτσα παρμεζάνας.
Οssobuco
Κότσι μοσχαριού με κρέμα πατάτας και 
gremolata μυρωδικών.
Baccala
Φιλέτο μπακαλιάρου πάνω σε καπονάτα 
μελιτζάνας με σταφίδες και λάδι βασιλικού.
Pollo Caprese 
Zουμερό κοτόπουλο με σάλτσα απο 
τοματίνια, βουβαλίσια μοτσαρέλα και 
βασιλικό.
Filletto al Porto 
Μοσχαρίσιο φιλέτο με ψητή λαχανίδα, 
σπαράγγια και σάλτσα από κόκκινο κρασί.

14,00€

12,00€

 17,00€

20,00€

 14,00€

23,00€

Γιατί Pinsa Romana? 

Με ένα μοναδικό μείγμα αλεύρων: σίτου, ρυζιού 
και σόγιας. Ζυμώνεται  έως και 72 ώρες και ψήνεται 
σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Αυτό διασφαλίζει ότι 
η ζύμη περιέχει εώς και 80% νερό, οδηγώντας σε 
μία σειρά από υπέροχα οφέλη για την υγεία!



Tiramisu Originale
Η αυθεντική συνταγή Da Bruno.
L’Inno  al  Cioccolato  
Kρέμα gianduja, Ivoire λευκής σοκολάτας, 
μπισκότο κακάο, καραμελωμένα φουντούκια.
Panna Cotta 
Φρέσκια βανίλια και σάλτσα από κόκκινα 
φρούτα,

5,50€

9,00€

5,50€
 

* Το ζαμπόν είναι από χοιρινή ωμοπλάτη
•Οι καραβίδες και οι γαρίδες είναι 
κατεψυγμένες*
* Το λάδι για τη σαλάτα είναι 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.
• Cet estabissment de commerce est tenu de placer 
de formulaires adequants un
presen toir se trouvant a cote de lasotie, afin que 
toutes reclamations puissent
y etre inscrites.
• Das Geschaft ist verpfichtet, in einem speziellen 
Fach neben dem Ausgang
Formulare zur Verfugung zustellen,auf denen jegliche 
Beschwerden
festgehalten werden konnen.__

“Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ 
ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ
ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ Ή 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)”
“THE CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF 
THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT
BEEN RECEIVED (RECEIPT OR INVOICE).”

Ποσοστά υπηρεσίας 13%

Δημοτικός φόρος 0,5%,

Τρόφιμα, νερό, αναψυκτικά 13%

Οινοπνευματώδη ποτά 24%

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις
SERVICES AND TAXES INCLUDED IN THE PRICE

www.dabruno.gr

dabruno@otenet.gr

http://www.facebook.com/da.bruno46
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