
Υπέροχες  ΓεύσειςΙταλικές
για όσους νηστεύουν 

και όχι µόνο!

MEDITErraneo

menu



antip stia

 Zucchini Fritti        
Τηγανητά κολοκυθάκια 
σε τραγανή κρούστα. 

 Calamari Fritti        
Τραγανό τηγανητό καλαµαράκι 
µε σος από ελαιόλαδο, 
λεµόνι και ψητό σκόρδο.

 Cozze Taormina       
Αχνιστά µύδια σε ελαφριά 
σάλτσα κρασιού και µυρωδικών.

 Funghi Misto all' Olio        
Ποικιλία µανιταριών σοταρισµένα 
µε σκόρδο, ελαιόλαδο και µαϊντανό.

D LCIO

Cioccolato della Passione 
Σοκολατίνα µε ταχίνι πορτοκάλι 
και ξηρούς καρπούς.

8.50��

6.50��

7.00��

8.50��

6.00��

INS LATAA

Siciliana        
Δροσερή πράσινη σαλάτα 
µε ψητά λαχανικά και ελαφρύ 
dressing από λιαστή ντοµάτα 
και κάπαρη.
Normale
Classico

Rucola        
Η κλασική ιταλική σαλάτα 
µε φρέσκια ρόκα, καρύδια 
και σος από µέλι – µπαλσάµικο.
Normale
Classico

Verde del Pastore      
Ρόκα, µαρούλι και σπανάκι 
µε σος από µπαλσάµικο 
και λιαστή τοµάτα.
Normale
Classico

Tabule di Gamberi 
a Quinoa 
Σαλάτα µε µαϊντανό, κινόα, 
γαρίδες και λαδολέµονο. 

7.50��
11.00��

7.50��
12.00��

10.00��

7.50��
10.00��

Pa ta s

  Napoletana     
Με σάλτσα φρέσκιας τοµάτας και βασιλικό.
Normale
Classico

Arrabbiata       
Με πικάντικη κόκκινη σάλτσα από 
φρέσκια τοµάτα και πεπεροντσίνο.
Normale
Classico 

       Primavera
Με διάφορα λαχανικά, λευκό κρασί, 
φρέσκια τοµάτα και αρωµατικά βότανα. 
Normale
Classico

Linguini con 
Verdure Bianca       
Λινγκουίνι µε διάφορα λαχανικά, 
λιαστή ντοµάτα και βασιλικό. 

Spaghetti Funghi 
Porcini a Portobello 
Με µανιτάρια Portobello και porcini, 
κρέµα καρύδας και µυρωδικά.
Normale
Classico

Ditali con Polpo 
e Pomodori        
Κοφτό µακαρόνι ditali µε χταπόδι, 
µανιτάρια και σάλτσα ντοµάτας 
αρωµατισµένη µε θυµάρι.

 Linguini con Bottarga       
Linguini µε τρίµµα αυγοτάραχου, ψίχα 
λεµονιού, ελαιόλαδο και σκόρδο.
Normale
Classico 

Linguine con Cozze 
di Mare 
Linguini µε µύδια, πιπεριές, τσίλι, 
λευκό κρασί και µαϊντανό.

Marinara 
Με γαρίδες, όστρακα, 
καλαµαράκια και κόκκινη σάλτσα.

 Gamberi Tropicana
Λιγκουίνι µε ψητές γαρίδες, 
κρέµα καρύδας και µυρωδικά.

 

8.50��

9.50��

12.00��

9.50��

10.00��

10.00��

12.00��

9.50��

15.00��

15.50��

Πικάντικο πιάτο / Τα προϊόντα χταπόδι, καλαµάρι & γαρίδες είναι κατεψυγµένα.

14.00��

PI ZAZ

Pizza Greca
Με σάλτσα φρέσκιας τοµάτας, 
µαύρες ελιές, πιπεριές, κάπαρη 
και κρεµµύδια. 

12.00��

Pizza Marinara
Με σάλτσα φρέσκιας τοµάτας, 
φρέσκια ρίγανη και λάδι µε σκόρδο.

9.50��

14.00��
10.00��

12.50��

14.50��


