
CUCINA E VINOTECA

Αγορανοµικός Υπεύθυνος: Thomas Grupac

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α, ∆ηµοτικά Τέλη και όλες οι νόµιµες επιβαρύνσεις.
Το κατάστηµα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θέση δίπλα στην έξοδο για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαµαρτυρίας.

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόµιµο παραστατικό στοιχείο (Απόδειξη-τιµολόγιο).

PRIMI PIATTI

Σούπα ηµέρας

Πράσινη σαλάτα µε σπιτικό µείγµα υπερτροφών, 
φρούτα εποχής και vinaigrette από παλαιωµένο βαλσάµικο

12€

Burrata µε ποικιλία από ντοµάτες
και χειροποίητη µαρµελάδα φράουλα

17€

Κρύα σαλάτα µε γαρίδες, σάλτσα πεπόνι,
φασολάκια και crispy prosciutto

18€

Carpaccio µοσχαριού, pecan, pecorino και eschalot 
22€ + φρέσκια τρούφα 7€

Πικάντικο µοσχαρίσιο ταρτάρ µε µεσογειακά αρώµατα
σε bruschetta brioche

23€ 
+ φρέσκια τρούφα 7€

Vitello tonato από καρδιά µοσχαρίσiου φιλέτου
28€

Χτένι καρπάτσιο µε εσπεριδοειδή και µυρωδικά
21€

Ceviche ψαριού ηµέρας µε αχινό,
passion fruit, chili και λεµονόχορτο

18€

Pizzeti

Pizzeti mozzarella, σάλτσα τοµάτας και σχοινόπρασο
9€

Pizzeti µε άγρια µανιτάρια και φρέσκια τρούφα
19€

Pizzeti µε σαλάµι picante, provolone και µαρµελάδα chili
14€

Pizzeti gorgonzola, capocollo, σύκο 
15€

Pizzeti µε mozzarella buffalo,
prosciutto San Daniele και baby ρόκα 

17€

Pizzeti µε carpaccio Wagyu,
τυρί comte και φουντούκι

36€

Pasta-risotti

Cacio e pepe µε φρέσκια τρούφα
17€

Linguine alle vongole aglio e olio
25€

Linguine µε καραβίδες, λαχανικά και βούτυρο δεντρολίβανο
32€

Mezze rigato µε κρέµα pecorino sardo αρωµατισµένη
µε µοσχοκάρυδο και µοσχαρίσιο tartare µε chili

19€

Conchiglioni µε pesto µυρωδικών, ταρτάρ συναγρίδας και ζωµό από 
όστρακα αρωµατισµένο µε πράσινο curry

22€

Linguine µε φρέσκο αχινό και lemongrass beurre blanc
28€

Κριθαρότο µε ντοµάτα Σαντορίνης, βουβαλίσια mozzarella,
λεµόνι πίκλα  και βασιλικό

16€

Ριζότο παντζάρι µε λιαστές φράουλες,
τυρί caprino και κουκουνάρι

17€

Ριζότο bianco µε παρµεζάνα, λεµόνι κονφί, bresaola και σπαράγγια
18€

Pesce-carne

Φιλέτο κοτόπουλο ψητό µε σπαράγγια, καρότα και broccolini
18€

Tagliata, baby πατάτες σωτέ µε µυρωδικά,
τοµατίνια και vinaigrette δεντρολίβανο

28€

Μοσχαρίσιο φιλέτο µε πουρέ πατάτας,
φρέσκια τρούφα και σάλτσα από κόκκινο κρασί Brunello

39€

Κοτολέτα  Milanese µε Caesar σαλάτα,
πράσινο µήλο, σπαράγγια και ελαφρύ άρωµα σκόρδου

35€

Φρέσκος σολοµός µε καµένo broccolini 
και σάλτσα ηµίπαστων εσπεριδοειδών

26€

Σφυρίδα φιλέτο, χόρτα εποχής, πουρέ κολοκυθάκι και βασιλικός
33€

Rib eye black angus µε τραγανές σπαστές πατάτες, σπαράγγια,
kale και gremolata µυρωδικών

45€

Tiramisu 11€

Lemon pie 11€

Semifreddo σοκολάτα µε φουντούκια 11€

Φρούτα εποχής (ανά άτοµο) 10€

Πλατό ιταλικών αλλαντικών 16€
πίκλες, µουστάρδα Dijon, κριτσίνια

Πλατό ιταλικών τυριών 16€
µαρµελάδα, µιξ ξηρών καρπών, κριτσίνια

Charcuterie board 28€

DOLCI Formaggi – Salumi

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ



CUCINA E VINOTECA

Market Inspection Manager: Thomas Grupac

Prices include vat and all legal charges. For any claims we keep special forms in a separate box next to the exit.
Customer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (Receipt-invoice)

PRIMI PIATTI

Soup of the day

Green salad with homemade superfood mix,
seasonal fruits and aged balsamic vinaigrette

12€

Burrata with mixed tomatoes
and homemade strawberry jam

17€

Cold salad with shrimps, melon sauce,
green fresh beans and crispy proscuitto

18€

Beef carpaccio with pecan, pecorino and eschalot
22€  Add fresh truffle 7€

Spicy beef tartare with Mediterranean aromas
over a brioche bruschetta
23€   Add fresh truffle 7€

Vitello tonato 
28€

Scallop carpaccio with citrus fruits and herbs
21€

Fish ceviche with sea urchin, passion fruit,
chili and lemongrass

18€

Pizzeti

Pizzeti mozzarella, tomato sauce and lemongrass
9€

Pizzeti with wild mushrooms and fresh truffle
19€

Pizzeti with salami picante, provolone and chili jam
14€

Pizzeti gorgonzola, capocollo and fig 
15€

Pizzeti with mozzarella di Buffalo,
San Daliele prosciutto and baby rocket

 17€

Pizzeti with Wagyu carpaccio,
comte cheese and walnuts

36€

Pasta-risotti

Cacio e pepe with fresh truffle
17€

Linguine alle vongole aglio e olio
25€

Linguine with crayfish, vegetable and rosemary butter
32€

Mezze rigato with pecorino sardo cream flavored
with nutmeg and beef tartare with chili

19€

Conchiglioni with herbs pesto, sea bream tartare and shells zhou 
flavored with green curry

22€

Linguine with fresh sea urchin and lemongrass beurre blanc
28€

Orzo with Santorini tomatoes, mozzarella di Buffalo,
lemon pickles and basil

16€

Beetroot risotto with sun dried strawberries,
caprine cheese and pine nuts

17€

Risotto bianco with parmesan,
lemon konfi, bresaola and asparagus

18€

Pesce-carne

Grilled chicken filet with asparagus, carrots and broccolini
18€

Tagliata, baby potatoes sauteed with herbs,
cherry tomatoes and rosemary vinaigrette

28€

Beef fillet with potato puree,
fresh truffle and red wine Brunello sauce

39€

Milanese cutlet with Caesar salad,
green apple, asparagus and light garlic aroma

35€

Fresh salmon with burned broccolini
and semi-paste citrus sauce

26€

White grouper fillet, seasonal grasses, zucchini puree and basil
33€

Rib eye black angus with crunchy potatoes,
asparagus, kale and herbs gremolata

45€

Tiramisu 11€

Lemon pie 11€

Chocolate semifreddo with walnuts  11€

Seasonal fruits (per person) 10€

Italian charcuterie platter 16€
pickles, Dijon mustard, breadsticks

Italian cheese platter 16€
marmalade, nuts, breadsticks

Charcuterie board 28€

DOLCI Formaggi – Salumi

PLEASE INFORM US OF ANY FOOD ALLERGIES


