
Κλασσικές 

 

-Μαργαρίτα  /χειροποίητη σάλτσα ντομάτας /μοτσαρέλα/λάδι 

βασιλικού. 

-Πεπερόνε /χειροποίητη σάλτσα ντομάτας/μοτσαρέλα/σαλάμι 

πεπερόνε. 

-Λουκάνικο μουστάρδα/χειροποίητη σάλτσα 

ντομάτας/μοτσαρέλα/λουκάνικο /μουστάρδα/φρέσκια ρίγανη. 

-Γαλοπούλα μανιτάρι/χειροποίητη σάλτσα 

ντοματας/μοτσαρέλα/ γαλοπούλα/μανιτάρια φρέσκα. 

-Ελληνική /χειροποίητη σάλτσα ντομάτας /μοτσαρέλα/Φέτα 

Χαλκιδικής /ελιές Καλαμών /κρεμμύδι /πιπεριά /φρέσκια 

ρίγανη.  

-Καυτερή /χειροποίητη σάλτσα ντομάτας με πιπεριά 

Φλωρίνης/πιπεριές τσίλι/μοτσαρέλα/καυτερό 

σαλάμι/ταμπάσκο/ φρεσκοτριμμένο πράσινο πιπέρι  /χαρiσα. 

-Αλλαντικών /χειροποίητη σάλτσα ντομάτας 

/μοτσαρέλα/καπνιστή γαλοπούλα /καπνιστό μπέικον /ζαμπόν. 

-4 Ελληνικών Τυριών Π.Ο.Π. /χειροποίητη σάλτσα ντομάτας 

/χαλούμι Κύπρου /Ημίσκληρο Φλώρινας / Φέτα Χαλκιδικής / 

ξινομυζήθρα Κρήτης. 

-Ιταλική /χειροποίητη σάλτσα ντομάτας 

/μοτσαρέλα/προσούτο Πάρμας / σαλάμι Μιλάνο/ρόκα. 

-Λαχανικών/σάλτσα ντομάτας /μοτσαρέλα /πολύχρωμες 

πιπεριές /ντοματίνια/ κολοκυθάκια/ καλαμπόκι/ μανιτάρια. 



-Σπέσιαλ/σάλτσα ντομάτας/μοτσαρέλα/ζαμπόν/καπνιστό 

μπέικο/πιπεριά/φρέσκα μανιτάρια. 

-Πιπερονάτα/χειροποίητη σάλτσα από πιπεριές 

Φλωρίνης/μοτσαρέλα/πιπεριές τρικολόρε/καπνιστό 

μπέικον/σαλάμι πεπερόνε. 

Τιμές/μεγέθη: Μεγάλη 32cm 7€, Γίγας 37cm 9€ 

Signatures pizzas 

-Pesto/ χειροποίητη σάλτσα ντομάτας/μοτσαρέλα/πέστο με 

φρέσκο βασιλικό, καβουρντισμένα κουκουνάρια /παρμεζάνα 

Grana padano 24 μηνών ωρίμανσης. 

-Tartufata /χειροποίητη σάλτσα από μανιτάρια 

Γρεβεννών/μοτσαρέλα /φρεσκοκομμένα μανιτάρια /λάδι 

λευκής τρούφας. Συνοδεύετε από μίνι σαλάτα με ρόκα/ 

ντοματίνια/parmesana Grana Padano 24 μηνών ωρίμανσης 

-Carbonara/κρέμα γάλακτος/καπνιστό μπέικον/φρέσκα 

μανιτάρια/παρμεζάνα Grana Padano 24 μηνών ωρίμανσης.  

-Prosciuto cotto/σάλτσα ντομάτας/μοτσαρέλα/προσούτο 

κότο/λάδι βασιλικού/ρόκα. 

-Boconccini di bufala Campana/σάλτσα 

ντομάτας/μοτσαρελίνια/ντοματίνια/φρέσκος βασιλικός. 

-Gorgonzola formazi carozzi /χειροποίητη σάλτσα ντομάτας/ 

μοτσαρέλα/γκοργκοτζόλα (μπλε τυρί Ιταλίας) /προσούτο/ρόκα. 

-Cheesburger/χειροποίητη σάλτσα 

ντομάτας/μοτσαρέλα/φρεσκοψημένος κιμάς μόσχου /τσένταρ 

/κρεμμυδι/ πικλες  /ντοματίνια /σώς ταρτάρ. 



 

-Cheese lovers/σάλτσα 

ντομάτας/μοτσαρέλα/γκούντα/γκοργκοτζόλα(μπλε τυρί 

Ιταλίας)/ παρμεζάνα/χαλούμι Κύπρου /ημίσκληρο Φλώρινας / 

φέτα Χαλκιδικής / ξινομυζήθρα Κρήτης. 

-Chiken bacon bbq/χειροποίητη σάλτσα ντομάτας/στήθος 

κοτόπουλο/καπνιστό μπέικον/μοτσαρέλα/μπάρμπεκιου σως. 

Τιμές/μεγέθη: Μεγάλη 32cm 8€, Γίγας 37cm 9,80€ 

 

Χειροποίητα Ιταλικά ζυμαρικά 

-Σπαγγέτι καρμπονάρα/χειροποίητα σπαγγέτι/σάλτσα από 

κρόκο αυγού/παρμεζάνα Grana/καπνιστό μπέικον/τσίπς απο  

προσούτο. 

-Ραβιόλι γεμιστό με μανιτάρια πορτσίνι/φρέσκα μανιτάρια 

σαμπινιόν/σάλτσα παρμεζάνας/λάδι λευκής τρούφας. 

-Φιογκάκια γεμιστά με ρικότα και σπανάκι/φρέσκια σάλτσα 

ντομάτας/ντοματίνια/βασιλικός/παρμεζάνα Grana Padano 24 

μηνών ωριμανσης. 

-Φιογκάκια γεμιστά με αχλάδι και γκορκοτζόλα(μπλε τυρί 

Ιταλίας)/πιπεριές/κρέμα γάλακτος/φρεσκοτριμμένο πιπέρι. 

Τιμή 7,60€ 

 

 

 



ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΕΣ 

-Carbonara /καπνιστή πανσέτα/ μανιτάρια /κρασί 

Μοσχοφίλερο /κρέμα γάλακτος/παρμεζάνα  

-Napolitana/χειροποίητη σάλτσα 

ντομάτας/βασιλικός/παρμεζάνα 

-Tartufata/χειροποίητη σάλτσα από μανιτάρια 

Γρεβενών/κρέμα γάλακτος/φρεσκοκομμένα μανιτάρια 

σαμπινιόν/λάδι λευκής τρούφας/παρμεζάνα 

-il forno pasta/μακαρονάδα φούρνου μεχειροποίτη σάλτσα 

ντομάτας/ζαμπόν/μπέικον/πιπεριά/φρέσκα μανιτάρια/κρέμα 

γάλακτος/μοτσαρέλα/παρμεζάνα 

-Bolognese/σπαγγέτι με σιγομαγειρεμένο μοσχαρίσιο 

κιμάς,σάλτσα ντομάτας 

-Pesto/ χειροποίητο πέστο με φρέσκο βασιλικό, 

καβουρντισμένα κουκουνάρια /παρμεζάνα Grana padano 24 

μηνών ωρίμανσης. 

-Putanesca/αρωματικό λάδι 

σκόρδου/κρασί/κρεμμύδι/αντσούγια/κάπαρι/ελιές/μαιντανός

/φρέσκο βούτυρο/ντοματίνια/πιπέρι. 

Τιμή 5,50€ 

 

ΣΑΛΑΤΕΣ 

-Σαλάτα του σέφ /ζαμπόν /ημίσκληρο Φλώρινας /μαρούλι 

/ντομάτα / αγγούρι /αυγό /σώς κοκτέιλ. 



-Σαλάτα σίζαρς /άισμπεργκ / κοτόπουλο ψητό /αγγούρι 

/καλαμπόκι /κρουτόν αρωματισμένα με σκόρδο /παρμεζάνα 

τριμμένη. 

-Σαλατα με λιαστή και ανθότυρο/καρδιές μαρουλιού/φύλλα 

ρόκας/ανθότυρο/λιαστή ντομάτα/βινεγκρέτ μελιού. 

-Προσούτο/ανάμεικτη πράσινη 

σαλάτα/προσούτο/ντοματίνια/παξιμάδια/παρμεζάνα/βαλσάμι

κο φράουλας 

Τιμή 5.00€ 

 

 

ΓΛΥΚΑ 

-Πεινιρλί σοκολάτας/χειροποίητο πεινιρλί  με πραλίνα 

φουντουκιού/τριμμένο μπισκότο Μιράντα/καραμελωμένους 

ξηρούς καρπούς/πουράκια σοκολάτας/άχνη 3.50€ 

-Βάφλα /σοκολάτα γάλακτος Valrhona /παγωτό βανίλια 

/καραμελωμένοι ξυροί καρποί /πουράκια σοκολάτας 4,50€ 

-Cheesecake /μπισκότα βουτύρου /κρέμα αρωματισμένη με 

βανίλια Μαγαδασκάρης /χειροποίητη μαρμελάδα φράουλα 

/δυόσμος 3,50€ 

 

 


