SEASIDE ITALIAN RESTAURANT

Bread
Service

Antipasti
e Crudi

OUR FRESHLY BAKED BREAD ~2.5 το άτομο| per person
Τα δικά μας φρεσκοψημένα ψωμιά με ελαιόλαδο, ανθό αλατιού,
ελιές Χαλκιδικής στη θράκα και φρέσκο βούτυρο
Variety of homemade bread baguettes & rolls with olive oil,
grilled olives, salt flakes and fresh butter

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

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

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

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 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

Insalate

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

TROPICAL PRAWNS ~22
Ανάμεικτη σαλάτα με γαρίδες Ατλαντικού, τομάτα,
αγγούρι, μάνγκο και βινεγκρέτ από φρούτα του πάθους
Mesclun with King Prawns, tomato, cucumber, mango
and passion fruit dressing

GREEN SALAD ~8
Ανάμικτη σαλάτα με ντρέσινγκ βαλσάμικο
Mixed baby greens with balsamic dressing

Pasta
e Risotti

PASTA POMODORO ~11
Σπαγγέτι με σάλτσα τομάτας
Spaghetti with tomato sauce and basil

SPAGHETTI AGLIO OLIO E PEPERONCINO ~11
Σπαγγέτι Primo Grano με σκόρδο, μαϊντανό, ελαιόλαδο και μπούκοβο
Primo Grano spaghetti with garlic, parsley, olive oil and chilly flakes

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

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

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

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

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

TRUFFLE MUSHROOMS RISOTTO ~21
Ριζότο με ανάμικτα μανιτάρια, παρμεζάνα και φρέσκια τρούφα
Sautéed mix mushrooms, parmesan cheese and fresh truffle

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

Dal 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

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

CATCH OF THE DAY (kg) ~market price/ kg/ Day
Φρέσκα ψάρια ημέρας με το κιλό.
Σερβίρεται με ποικιλία σαλτσών και συνοδευτικών
Catch of the day. Grilled on the open fire
and served with variety of sauces and side dishes

Dalla Terra

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)

CORN FED CHICKEN FILLET ~17
Κοτόπουλο φιλέτο corn fed σχάρας με πατάτες baby,
μπροκολίνι, καρότο και κρεμώδη σάλτσα κρασιού
Grilled chicken fillet with baby potatoes, broccolini, carrot
and creamy white wine sauce

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

Pizza
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 ~10
Πανακότα με καρύδα, ανανά και σφαίρες μάνγκο
Pana cotta with coconut, pineapple and mango spheres

CREMINO ~11
Μπαβαρουάζ λευκής και γάλακτος σοκολάτας, κράμπλ μαύρης
σοκολάτας VALRHONA, καραμέλα και φουντούκια από το Πιεμόντε
Milk and white chocolate bavaroise with VALRHONA dark chocolate
crumble, caramel and Piedmont hazelnuts

RICORDO DI CAFFÈ ~11
Μπαλάκια καφέ με σοκολάτα, τζελ espresso,
κρέμα μασκαρπόνε και κακάο
Coffee balls with chocolate, espresso gel,
mascarpone cream and cocoa grue

SEMIFREDDO ~10
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.) ~12
Σουφλέ σοκολάτας grand crue Valrhona με κρεμ ανγκλέζ
αρωματισμένη με πορτοκαλί
Grand crue Valrhona chocolate soufflé with orange creme anglaise

MIGNARDISE LOLLIPOPS & MOCHI ~8
FRUIT PLATTER ~13
Φρουτοσαλάτα από εποχιακά φρούτα με ελληνικό γιαούρτι και μέλι
Display of the best the season has to offer of tropical & local fruits.
Served with greek yoghurt and honey

SELECTION OF ICE CREAM & SORBETS ~4 /per scoop
Ποικιλία από παγωτά & σορμπέ

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.
Responsible for market law inspector: Dionysia Chatzinikola

