DINNER MENU | 19:00 - 23:30

A n t i past i

BACCALÀ CANNOLO CROCCANTE ~15
Μπακαλιάρος σε τραγανό κανόλο με πεπόνι, σέλινο και cress
Cod crispy cannolo with melon, celery and cress

SCAMPI ~24
Καραβίδα με σάλτσα ‘’ Ψαρόσουπα ‘’, εσπεριδοειδή
και γλάσο από χέλι
Langoustine with zuppa di pesce sicilliano, citrus and eel glaze

PARMIGIANA DI MELANZANE ~14
Μελιτζάνα με παρμεζάνα, τομάτα, βουβαλίσια μοτσαρέλα
και φρέσκο βασιλικό
Eggplant Parmigiana with tomato, mozzarella di bufala
and fresh basil

CAPESANTE ~18
Kοραλλιογενή καρμπονάρα με χτένια, άγρια χόρτα
και μαύρο σκόρδο
Coral carbonara with scallops, wild greens and black garlic

VITELLO TONNATO ~19
Βιτέλο τονάτο με σάλτσα τόνου και κάπαρη
Vitello tonnato with tuna sauce and capers

SUOLO ~15
Πατάτα ψημένη σε πηλό και στάχυ με βούτυρο
και φρέσκια τρούφα
Potato baked in soil and hay with butter and fresh truffle

I nsalat e

POLPO ~16
Σαλάτα χταπόδι με σέλινο, φασολάκια, πατάτα, μαύρες ελιές
και βινεγκρέτ Salmoriglio
Οctopus with celery, green beans, potato, black olives
and salmoriglio dressing

ILLUSIONE ~16
Τομάτα Coeur de Boeuf με μπουράτα και λάδι αρωματικών
Coeur de boeuf tomato, burrata, sakura greens, herbs oil

GAMBERI ~20
Μαρούλι baby και φριζέ με ψητές γαρίδες, αμύγδαλα, αγγούρι,
pomelo, αβοκάντο και κρεμώδες dressing
Baby gem and frisee with prawns, almonds, cucumber, pomelo,
avocado and creamy dressing
BEETROOT ‘ROSE’ ~16
Παντζάρι με μους κατσικίσιου τυριού, καρύδια, ζελέ μήλο-λεμόνι
και κρύο κονσομέ
Beetroots with goat cheese mousse, walnuts, apple & lemon gel
and consommé
GREEN SALAD ~8
Ανάμικτη σαλάτα με ντρέσινγκ βαλσάμικο
Mixed baby greens with balsamic dressing

C r u di

TARTAR DI BRANZINO ~16
Αιγαιοπελαγίτικο λαβράκι ταρτάρ με λεμόνι, αλμυρίκι πέστο
και καυτερή πιπεριά
Aegean seabass tartar with amalfi lemon, agretti pesto
and pepperoncino

TONNO CRUDO ~18.50
Φρέσκος τόνος μαριναρισμένος με εσπεριδοειδή, αβοκάντο,
compote μάνγκο και αποξηραμένη παλαμίδα
Yellow fin tuna marinated in citrus with avocado,
mango compote and dried bonito

CARPACCIO DI GAMBERO ROSSO ~17.50
Καρπάτσιο γαρίδες κοιλάδος με μελισσόχορτο,
ροδάκινο και φρέσκο θυμάρι
Red Prawns carpaccio with lemon balm, peach and fresh thyme

CARPACCIO DI MANZO ~18
Λεπτές φέτες από μαριναρισμένο βοδινό με παρμεζάνα, ρόκα,
μαύρη τρούφα, aioli δενδρολίβανο και πέρλες βαλσάμικου
Beef Carpaccio with Parmigiano, rucola, black truffle, rosemary
aioli and balsamic pearls

Past e,
R i sot t i e
Zu ppe

ZUPPA DI PESCE SICILLIANO ~12
Ψαρόσουπα με μύδια, κυδώνια και γαρίδες
Fish soup with clams, mussels and prawns

CARBONARA ~16
Σπαγγέτι Primo Grano με γκουαντσιάλε, αυγό, πεκορίνο και μαύρο πιπέρι
Primo grano spaghetti with guanciale, egg yolk, pecorino romano
and black pepper

PAPPARDELLE CON RAGÙ DI MANZO ~15
Παπαρδέλες με βοδινό ραγού και παρμεζάνα
Pappardelle with beef ragu and parmigiano

AMATRICIANA ~15
Πικάντικο Tonnarelli με guancialle, σκόρδο, κρεμμύδι
και σάλτσα από ώριμες τομάτες
Tonnarelli pepperoncino, guanciale, garlic, onion and tomato sauce

IL BORDO DELLA COSTA ~24
Laganelle με βούτυρο αρωματισμένο με φύκια, περγαμόντο,
αχινό και αυγοτάραχο
Laganelle with algae butter, bergamot, sea urchin and bottarga

LINGUINE ALLE VONGOLE ~21
Λιγκουίνι με αχιβάδες, θυμάρι, λεμόνι, καυτερή πιπεριά και άρωμα μέντας
Linguine with clams, thyme, lemon, pepperoncino and shiso

LINGUINE ALL’ASTICE ~90
Λιγκουίνι με αστακό, τομάτα και βασιλικό
Linguine with lobster, tomato and basil

CROCCANTE DELLE LASAGNE ~16
Τα δικά μας λαζάνια με ραγού black angus, αφρό μπεσαμέλ,
πέπλο τομάτας και κράκερ από λαζάνια
The crunchy part of the Lasagna with black angus ragù,
béchamel foam, tomato veil and pasta cracker

RISOTTO ROSA ~17
Ριζότο παντζαριού με κατσικίσιο τυρί, αμύγδαλα, παλαιωμένο
βαλσάμικο και αρωματικά
Risotto with beetroot, goat cheese, almonds, aged balsamic and
cress red vein sorrel

RISOTTO NERO AI FRUTTI DI MARE ~25
Ριζότο με μελάνι σουπιάς, καλαμάρι, γαρίδες, χτένια και καραβίδα
Risotto with squid ink, squid, prawns, scallops and langoustine

D a l Mare

TRIGLIA ~24
Τραγανά φιλέτα μπαρμπούνι σε λεπτές φέτες ψωμιού με προζύμι και
σαφράν με ζωμό θαλασσινών, σταφίδα, κρεμμύδι και κουκουνάρι
Red mullet on thin sliced sourdough and saffron bread
with fish reduction, raisin, onion and pine nuts

BACCALÀ ~17
Φιλέτο μπακαλιάρου με γκρεμολάτα και υφές λαχανικών
Cod fillet with gremolata and vegetable textures

CALAMARI ALLA GRIGLIA ~20
Καλαμάρι ψητό με κρέμα από αγκινάρα, πλαγκτόν
και ξύσμα μοσχολέμονου
Grilled squid with artichoke cream, plankton, ink and lime

Da l l a Ter ra

SALTIMBOCCA ALLA ROMANA ~18
Φιλέτο μοσχάρι με φασκόμηλο, προσούτο, ζωμό μυρωδικών,
σπαράγγια και πουρέ καρότου
Veal fillet with sage, prosciutto, white wine veal jus, asparagus
and carrot purée

OSSO BUCO ~17
Μοσχαρίσιο οσομπούκο με λευκό κρασί, λαχανικά, γκρεμολάτα
και πουρέ πατάτας (σερβίρεται και με ζυμαρικό επιλογής)
Veal osso buco with white wine, vegetables, gremolata
and potato purée (also served with pasta of your choice)

POLLO RIPIENO ~16
Κοτόπουλο φιλέτο corn fed γεμιστό με μοτσαρέλα,
λιαστή τομάτα, βασιλικό και κρεμώδη σάλτσα κρασιού
Corn fed chicken stuffed with mozzarella, dried tomatoes,
basil and white wine cream

BISTECCA ALLA FIORENTINA ~85
Μπριζόλα “alla fiorentina” με πατάτες baby, μπροκολίνι, καρότο,
μανιτάρια trifolati και δεντρολίβανο
Steak “alla fiorentina” with baby potatoes, broccolini, carrot,
mushrooms trifolati and rosemary

FILETTO DI MANZO ~48
Φιλέτο black angus με cappelli γεμιστά με βασιλομανίταρο
και σάλτσα πιπεριού
Βlack angus fillet with cappelli stuffed with porcini
and peppercorn sauce

P izza
Ιταλική πίτσα με
επιλεγμένα ντελικατέσεν
Our Italian style
dough topped with
Italian delicatessens

MARGHERITA ~12
Βουβαλίσια μοτσαρέλλα, τοματίνια, φρέσκος βασιλικός και ελαιόλαδο
Buffalo mozzarella, cherry tomatoes, fresh basil and olive oil

TARTUFATA BIANCA ~21
Μοτσαρέλλα, αυγό και φρέσκια τρούφα
Mozzarella, egg and fresh truffle

PROSCIUTTO E FUNGI ~16
Τομάτα, προσούτο, ποικιλία μανιταριών, μοτσαρέλλα και ρόκα
Tomato pulp, parma ham, fungi trifolati, mozzarella and rucola

Dolci

PANNA COTTA ~6
Πανακότα με καρύδα, ανανά και σφαίρες μάνγκο
Pana cotta with coconut, pineapple and mango spheres

CREMINO ~6
Μπαβαρουάζ λευκής και γάλακτος σοκολάτας, κράμπλ μαύρης
σοκολάτας, καραμέλα και φουντούκια από το Πιεμόντε
Milk and white chocolate bavaroise with dark chocolate crumble,
caramel and Piedmont hazelnuts

RICORDO DI CAFFÈ ~7
Μπαλάκια καφέ με σοκολάτα, τζελ espresso, κρέμα μασκαρπόνε
και κακάο
Coffee balls with chocolate, espresso gel, mascarpone cream
and cocoa grue

SEMIFREDDO ~6
Σεμιφρέντο με φιστίκι Αιγίνης, αποξηραμένα φρούτα
και καραμελωμένες φλούδες πορτοκαλιού
Semifreddo with pistachio, dried fruit nuts
and caramelized orange peel

CHOCOLATE SOUFFLÉ (serving time 20 min.) Small ~8 / Big ~11
Σουφλέ σοκολάτας grand grue Valrhona με κρεμ ανγκλέζ
αρωματισμένη με πορτοκαλί
Grand grue Valrhona chocolate soufflé with orange creme anglaise

MIGNARDISE LOLLIPOPS & MOCHI ~2/piece

Αν έχετε οποιαδήποτε αλλεργία ή ειδική διατροφική απαίτηση, παρακαλούμε ενημερώστε το σερβιτόρο.
Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ. Στις τιμές περιλαμβάνονται: Σέρβις, Δημοτικός Φόρος και το ανάλογο ΦΠΑ.
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Διονυσία Χατζηνικόλα
Please inform your waiter if you have any food allergies or dietary needs. All prices are in Euro. Prices
include: Service charge,Municipal Tax and VAT. Managing Director: Dionysia Chatzinikola

