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all day

All day
menu

Τοστ με ζαμπόν & τυρί
Ham & cheese toast
Τηγανιτές πατάτες country, με ελαφριά μαγιονέζα με σκόρδο, κέτσαπ
& νιφάδες παρμεζάνας
Country style fried potatoes, light mayo sauce with garlic, ketchup
& parmesan flakes
Bagel με τονοσαλάτα
Bagel with tuna salad
Panini με γαλοπούλα, κρέμα τυριού & δροσερά φύλλα μαρουλιού
Panini with turkey, cream cheese & freshly cut lettuce
Ciabatta ολικής με καπνιστό σολομό, sour cream, ντομάτα
και ροδέλες κρεμμυδιού
Whole-wheat ciabatta with smoked salmon, sour cream,
tomato and onion
Μεσογειακή σαλάτα με φέτα και κάπαρη
Mediterranean salad with feta cheese and caper
Σαλάτα ρόκα με τοματίνια, κινόα, μανούρι, αχλάδι & ιταλική vinaigrette
Arugula salad with cherry tomatoes, quinoa, manouri cheese, pear
& Italian vinaigrette
Πανδαισία σαλατικών με ψητό κοτόπουλο, αρωματικά κρουτόν
και νιφάδες παρμεζάνας
Variety of salads with roasted chicken, seasoned crouton bread
& parmesan flakes
Τριώροφο club sandwich (κοτόπουλο ή σολομό) με τηγανιτές πατάτες
Club sandwich (chicken or smoked salmon) with fried potatoes
Ποικιλία αλλαντικών & τυριών
Charcuterie & cheese variety
Bavette με σάλτσα από φρέσκια τομάτα και βασιλικό
Bavette with fresh tomato & basil sauce
Ριγκατόνι καρμπονάρα
Rigatoni with carbonara sauce

Λιγκουίνι μπολονέζ
Linguini with Bolognese sauce
Πίτσα Civitel με φρέσκια ντομάτα, μοτσαρέλα, πεπερόνι, μανιτάρια, πιπεριές
& μπέικον
Civitel Pizza with fresh tomato, mozzarella, peperoni, mushrooms, peppers
& bacon
Burger με ζουμερό μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τυρί, ντομάτα, μαρούλι, sauce
ταρτάρ & τηγανιτές πατάτες
Beef burger with cheese, tomato, lettuce, tartar sauce & fried potatoes
Φιλετίνια κοτόπουλου με τηγανιτές πατάτες & σάλτσα λεμονιού
Chicken filet with fried potatoes & lemon sauce
Φιλέτο σολoμού με αρωματικό ρύζι
Salmon filet with seasoned rice
Χοιρινό σουβλάκι με πιτούλες, τζατζίκι, ντομάτα & κρεμμύδι
Pork skewer with pita bread, tzatziki, tomato & onion

Επιδόρπια
Desserts

Πορτοκαλόπιτα με παγωτό σοκολάτα
Orange pie with chocolate ice cream
Τάρτα μήλου με παγωτό κανέλα
Apple tart with cinnamon ice cream
Σουφλέ σοκολάτας με παγωτό
Chocolate souffle with ice cream
Φρέσκα φρούτα εποχής
Fresh fruits

Το μενού είναι διαθέσιμο από 12∶00 έως 23∶00 / Menu is served from 12∶00 – 23∶00
Ειδικές Διατροφικές Συνήθειες: Είμαστε στη διάθεση του κάθε επισκέπτη
που επιθυμεί να γνωρίζει εάν κάποια πιάτα περιέχουν συγκεκριμένα
συστατικά. Παρακαλείστε να ενημερώσετε το σερβιτόρο σας για οποιαδήποτε
αλλεργία ή ειδική διατροφική ιδιαιτερότητα την οποία πρέπει να γνωρίζουμε.
Οι αναγραφόμενες τιμές είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και
Δημοτικό Φόρο.
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Cesare Fabrizio Piredda.
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο
παραστατικό στοιχείο (απόδειξη – τιμολόγιο).
Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία, σε ειδική θήκη δίπλα
στην έξοδο για οποιαδήποτε διαμαρτυρία.
Για τις σάλτσες και τα τηγανητά προϊόντα χρησιμοποιείται ηλιέλαιο.

Special Dietary Needs: We welcome inquiries from guests who wish to
know whether any dishes contain particular ingredients. Please inform
your waiter of any allergy or special dietary requirements that we
should be made aware of, when preparing your menu request.
All prices are in Euro and include VAT and City tax.
Liable towards health authorities: Cesare Fabrizio Piredda.
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been
received (receipt – invoice).
Τhe establishment is obliged to have printed forms available in a
special location near the exit for the registration of complaints.
We use sunflower oil for all dressings, vinaigrettes & deep-fried
products.

