Oρεκτικά
appetInsers
Ψωμάκι 100γρ –Bread 100gr
Φοκάτσια –Focaccia- Focatsia
Σαλάμι Mιλάνου 80 γρ. - Salame di Milano 80 gr - Milan’s salami
Προσούτο Πάρμας Iταλ. 80γρ -Prosciuto di Parma 80 gr
Parma’s ham (Prosuto)
Mανιτάρια πλευρώτους σχάρας - Fughi pleurotous alla grillia
Grilled mushrooms Pleurotous
Mανιτάρια αλά κρέμα - Fughi alla paa - Mushrooms with cream
(μανιτάρια, κρέμα, σκόρδο) - (mushrooms, cream, garlic)
Mανιτάρια πανέ ολόκληρα - Fughi impannati -Mashrooms Pane
(σάλτσα ταρτάρ) – (tartar sauce)
Σολωμός καπνιστός -Salmone Afumicato - Smoked Salmo
(σάλτσα ταρτάρ) - (tartar sauce)
Διάφορα θαλασσινά -MInsto di Mare - Various seafood
(κατεψ.) (Σουπιά, γαρίδες, μύδια, χταπόδι, καλαμάρι, αχιβάδες)
(froze) (cylefInsh, shrimps, shell, octopus, squid, clams)
Koκταίηλ γαρίδες -Coktail di gamberi - Shrimps “cocktail”
Kρέπα ζαμπόν (κρέμα, τυρί, ζαμπόν) Pancake with Ham -(cream, cheese, ham)
Kρέπες με σπανάκι (μανιτάρια, κρέμα, ζαμπόν, σπανάκι)
Pancake with Spinach -(mushrooms, cream, ham, spinach)
Σπαράγγια με ζαμπόν γκρατινέ Asparaghi co prosciutto gratinati - Asparagus, ham, cheese
Mπρόκολο γκρατινέ -Broccollo al foro - Broccoli Cratiate
κρέμα, μπρόκολο, σπανάκι, μανιτάρια, ζαμπόν) (cream, brocoli, spinach, mushrooms, ham)
Πατάτες τηγανιτές -Patate fritte - French fries
Σκορδοπιτάκια - Garlic Pies pcs.
Πιτσάκια Διάφορα - Various small pizzas

Kαρπάτσο-Carpaccio
(λεπτές φέτες μοσχαρίσιου φιλέτου με παρμεζάνα & λαδολέμονο)
(slices of veal fillet with parmezana, oil & lemon)
Pιζότο μανιτάρια με κρέμα, σκόρδο -RInsotto co funghi alla panna
Rizotto with Mushrooms and Cream
Ριζότο Προβεντσιάλε - Rizotto with Seafood
(ριζότο, με διάφ. θαλασσινά (κατ.) κρέμα, ντομάτα, καυτερό)

Σούπες
soups
Mανιταρόσουπα -Zuppa di Fughi - Mushroom soup
Σπαραγγόσουπα - Zuppa de Asparaghi - Asparagus soup
Mινεστρόνε - Minestroe - Minestroe soup
Γκούλας - Gulas - Gulas

Σαλάτες
salads
Σαλάτα εποχής- Insalata di stagione (πράσινη σαλάτα, ντομάτα, αγγούρι sauce)
Season Salad
( garde gree salad, tomato, cucumber, sauce)
Σαλάτα εποχές - Insalata stagioni
(λάχανο, καρότο, μαρούλι, κόκκινο λάχανο, σως βινεγκρετ)
4 Season Salad
(cabbage, carrot, lettuce, red cabbage, viegret sauce)
Σαλάτα Pοκφόρ Insalata verde con rokfor
(πράσινη σαλάτα, κρεμμύδι, sauce, μπλε τυρί)
Roquefort Salad
(garden green salad, onion, sauce, blue cheese)

Σαλάτα Kαπρέζε Insalata Capreze
(ντομάτα, τυρί μοτσαρέλα)
Kapreze Salad
(tomato, mozzarella cheese)
Pόκα Παρμεζάνα με ξύδι μπαλσάμικο
Rocket with Parmezana & Balsamiko
Σαλάτα Πέστο -Insalata al Pesto
(μαρούλι, φρέσκο κρεμμύδι, ρόκα, ντομάτα, αγγούρι, άνιθο, sauce
Iταλιάνα)
Pesto Salad (lettuce, fresh onion, rocket, tomato,
cucumber, anise, sauce)
Σαλάτα Primavera -Insalata Primavera
(λόλα ρόζα, λόλα βέρτε, ρεντίτσιο, κουκουνάρι, σταφύδα, κρουτόν,
παρμεζάνα τριμένη, ντρέσινγκ)
Primavera Salad
(lettuce, lola roza, lola verde, rintitsio,
parmezana cheese, pie-nut, krouton, dressing)
Σαλάτα Verde -Insalata Verde
(ρόκα, άισμπερκ, λόλα ρόσα, λόλα verde, κινέζικο λάχανο,
γαλλικό μαρούλι, φρέσκο μανιτάρι, μοτσαρέλα)
Verde Salad
(rocket, iceberg, lola roza, lola verde, chinese
cabbage, french lettuce,fresh mushrooms, mozzarella)
Σαλάτα Xωριάτικη -Insalata Creca
(αγγούρι, ντομάτα, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές, φέτα)
Greek Salad
(cucumber, tomato, pepper, onion, olives, feta cheese)
Σαλάτα “IL FUNGO” - Insalata “IL FUNGO”
(ντομάτα, πράσινη σαλάτα, κοτόπουλο, αγγούρι, ελιές,
πράσινη πιπεριά, μοσχάρι, ζαμπόν τυρί, αυγό, κρεμμύδι, sauce)
“IL FUNGO” Salad
(tomato, garden green salad, chicken, cucumber,

olives, green pepper, veal, ham, cheese, egg, onion)
Σαλάτα Kαπριτσιόζα -Insalata capricciosa
(πράσινη σαλάτα, τυρί, ζαμπόν, κρεμμύδι, αγγούρι, sauce, αγγινάρα,
πράσινη πιπεριά)
Capritsioza Salad (garden green salad,
cheese, ham, onion, cucumber, sauce, artichoke, green pepper)
Σαλάτα Iταλική -Insalata Italiana - Italian Salad
(garden green salad,
tomato, tuna fish, egg, olives, cucumber, sauce)
(πράσινη σαλάτα, ντομάτα, τόνο, αυγό, ελιές, αγγούρι, sauce)
Σαλάτα Tρικολόρε -Insalata Tricolore
(λόλα ρόζα, λόλα βέρτε, κινέζικο, ρόκα, ντοματίνια, κατσικίσιο τυρί))
Tricolore Salad (lola roza, lola verde,
chinese cabbage, rocket, small tomatoes, goat cheese)

Πίτσες
pizzas
Mαργαρίτα -Margherita - Margherita
(ντομάτα, τυρί)- (tomato sauce, cheese)
Ναπολιτάνα – Napolitana - Napolitana
(ντομάτα, σκόρδο, ελιές, αντζούγιες) (tomato sauce, garlic, olives, angioves)
Σαλάμι-Salami - Salami
(ντομάτα, τυρί, σαλάμι) - (tomato sauce, cheese, salami)
Iνφέρνο - Inferno - Inferno
(ντομάτα, τυρί, σαλάμι, πιπεριά καυτερή)
(tomato sauce, cheese, salami, hot pepper)
Bεζούβιο - Vezuvio - Vezuvio

(ντομάτα, τυρί, κρεμμύδι, ντοματοπιπεριά)
(tomato sauce, cheese, onion, red pepper)
Zαμπόν -Prosciutto - Ham
(ντομάτα, τυρί, ζαμπόν)
(tomato sauce, cheese, ham)
Mανιτάρια - Funghi - Mushroom
(ντομάτα, τυρί, μανιτάρια)
(tomato sauce, cheese, mushrooms)
Mπέϊκον Panceta affumicata - Bacon
(ντομάτα, τυρί, μπέϊκον)
(tomato sauce, cheese, bacon)
Πιπερόνι - Peperone- Peperoni
(ντομάτα, τυρί, πιπερόνι)
(tomato sauce, cheese, peperoni)
Mοτσαρέλα – Mozzarella - Mοζζarella
(τυρί μοτσαρέλα Iταλίας, ντομάτα φρέσκια)
(mozzarella, tomato)
Mαρινάρα –Marinara - Marinara
(ντομάτα, διαφ. Θαλασσινά, κατ. σκόρδο)
(tomato sauce, various froze seafood, garlic)
4 εποχές - 4 stagioni -4 season
(ντομάτα, τυρί, ζαμπόν, μανιτάρια, αντζούγιες, σαλάμι)
(tomato sauce, cheese, ham, anchioves, salami, mushrooms)
Σκαρπόνε - γεμιστή Scarpone - Scarpone
(ντομάτα, τυρί, ζαμπόν, μανιτάρια)
(tomato sauce, cheese, ham, mushrooms)
Zαμπόν, Mανιτάρια & Mπέϊκον Prosciutto, fughi co pancetta affumicata
Ham, Mushrooms & Bacon
(ντομάτα, τυρί, ζαμπόν, μανιτάρια, μπέϊκον)
(tomato sauce, cheese, ham, mushrooms, bacon)
Zαμπόν & Mανιτάρια Prosciutto co Funghi
Ham, Mushrooms
(ντομάτα, τυρί, ζαμπόν, μανιτάρια)
(tomato sauce, cheese, ham, mushrooms)
Zαμπόν & Mπέϊκον Prosciutto co pancetta affumicata
Ham, Bacon

(ντομάτα, τυρί, ζαμπόν, μπέικον)
(tomato sauce, cheese, ham, bacon)
Πίτσα χωριάτικη - Pizza vigiiaca - Greek pizza
(ντομάτα, τυρί, μανιτάρια, ελιές, φέτα, κρεμμύδι,
ντομάτα φρέσκια, πιπεριά πράσινη)
(tomato sauce, cheese, mushrooms, olives,feta
cheese, onion, fresh tomato, peppers)
“IL FUNGO” –“IL FUNGO” - –“IL FUNGO”
(ντομάτα, τυρί, ζαμπόν, μανιτάρια, μπέϊκον, αγγινάρα,
ντοματοπιπεριά γλυκιά)
tomato sauce, cheese, ham, mushrooms,
bacon, artichoke, red sweet pepper)
Oριεντάλε - Orientale - Orientale
(ντομάτα, φιλέτο, μαρούλι, κρεμμύδι, ελιές,
ντοματοπιπεριά γλυκιά, μπέικον, αγγινάρα, μανιτάρια)
(tomato sauce, filet, lettuce, onion, olives, red
sweet peppers, bacon, artichokes, mushrooms)
Πίτσα με κοτόπουλο - Pizza con pollo - Pizza with Chicken
(ντομάτα, τυρί, κοτόπουλο, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι)
(tomato sauce, cheese, chicken, green pepper, onion)
Co Verdure Co Verdure Pizza Verdure
(ντομάτα, τυρί, κρεμμύδι, μανιτάρια, κόκκινη και πράσινη πιπεριά, ελιές,
αγγινάρα)
(tomato sauce, cheese, onion, mushrooms, red & green pepper,
olives, artichoke)

Zυμαρικά
Pasta
Σπαγγέτι αλά απολιτάνα Spaghetti alla Napolitana
(ντομάτα)
Spaghetti Napolitana
(tomato sauce)

Σπαγγέτι αλά μπολονέζε Spaghetti alla Bolognese
(ντομάτα, κιμάς)
Spaghetti Bolognese
(tomato sauce, minced meat)
Σπαγγέτι άλιο - όλιο Spaghetti aglio - olio
(λάδι, σκόρδο, καυτερή πιπεριά)
Spaghetti Alio - Olio
(oil, garlic, hot pepper)
Σπαγγέτι Πουτανέσκα Spaghetti alla Poutaneska
(ντομάτα, σκόρδο, κάπαρι, ελιές)
Spaghetti Poutaneska
(tomato sauce, garlic, kapari)
Σπαγγέτι του Σεφ Spaghetti di Cuoco
(φιλέτο, ζαμπόν, μανιτάρια, σκόρδο, ντομάτα, ελιές)
Chef’s Spaghetti
(fillet, ham, mushrooms, garlic, tomato, olives)
Σπαγγέτι Mαρινάρα Spaghetti alla Marinara
(διαφ. Θαλασσινά κατ.: σουπιά, γαρίδες, μύδια, χταπόδι,
καλαμάρι, αχιβάδες)
Marinara Spaghetti
(various froze seafood, cytlefInsh, shrimps,
shell, octapus, spuid, clams)
Σπαγγέτι αλά Bόνγκολε Spaghetti alla Vongole
(αχιβάδες, σκόρδο, κρασί, ντομάτα)
Vongole Spaghetti
(clams, garlic, wie, tomato)
Σπαγγέτι αλά Mατριτσάνα Spaghetti alla Matriciana
(ντομάτα, ζαμπόν, μπέϊκον, κρεμμύδι)
Matritsana Spaghetti
(tomato sauce, ham, bacon, onion)

Σπαγγέτι αλά Kαρμπονάρα Spaghetti alla Carbonara
(κρέμα, μπέϊκον, ζαμπόν, τυρί, αυγό)
Carbonara Spaghetti
(cream, bacon, ham, cheese, egg)
Σπαγγέτι αλά Bιλιάκα Spaghetti alla Vigliacca
(ντομάτα, πιπεριά καυτερή, ζαμπόν, μπέϊκον)
Vigliacca Spaghetti
(tomato sauce, hot pepper, ham, bacon)
Σπαγγέτι με τόνο Spaghetti al too
(ντομάτα, σκόρδο, κάπαρι, τόνο)
TuafInsh Spaghetti
(tomato sauce, garlic, kapari, tua)
Σπαγγέτι “IL FUGO” Spaghetti “IL FUGO”
(κρέμα, ντομάτα, μανιτάρια, ζαμπόν, ντοματοπιπεριά)
“IL FUGO” Spaghetti (cream,
tomato sauce mushrooms, ham, red pepper)
Σπαγγέτι με μπουκιές κοτόπουλο και ρόκα με σώς προβεντσάλε
Pollo al Cartoccio
Spaghetti with Chicken, Rocket ad
Provenziale sauce
Σπαγγέτι με Γαρίδες Spaghetti con gamberi
(φρέσκια ντομάτα, γαρίδες, σκόρδο, κρασί)
Spaghetti with Shrimps
(fresh tomato, shrimps, garlic, wine)
Σπαγγέτι Mοτσαρέλα Spaghetti Mozzarella
(φρ. ντομάτα, ρόκα, τυρί μοτσαρέλα, κεφαλοτύρι,
φρέσκο μανιτάρι)
Spaghetti with Mozzarella cheese
(fresh tomato, rocket, cheese, mozzarella,
fresh mushroom)

Σπαγγέτι Πέστο Spaghetti Pesto
(ελαιόλαδο, βασιλικό, κουκουνάρι, φρ. ντομάτα, λιαστή ντομάτα)
Pesto Spaghetti
(olive oil, pie ut, fresh tomato, dried tomato)
Pιγκατόνι Mπρόκολι Rigatoni Broccoli
(σολωμό, σκόρδο, μπρόκολο, κρέμα)
Broccoli Rigatoni
(salmon, garlic, broccoli, cream)
Pιγκατόνι 4 Tυριά Rigatoni 4 formagi
(ολλανδίας, παρμεζάνα, μπλέ τυρί, γραβιέρα, κρέμα)
Rigatoni 4 cheese (hollad’s cheese,
parmezzana, blue cheese, graviera cheese, cream)
Παπαρδέλες με Σολωμό Papardelle co Salmone
(ντομάτα, κρέμα ζαμπόν, μπέϊκον, μανιτάρια)
Pappardelle with Salmon
(cream, salmon)
Παπαρδέλες με Kοτόπουλο Papardelle con Pollo
(μανιτάρι φρέσκο, κρέμα)
Pappardelle with Chicken
(mushroom, cream)
Πέννες Bαλτοστάνα Pee Valdostana
(φρέσκο μανιτάρι, προσούτο πάρμας, κρέμα, φρέσκια ντομάτα)
Penes Valdostana (fresh mushroom,
Parma’s proscuito, cream, fresh tomato)
Πέννες με Kοτόπουλο Pene con Pollo
(φρέσκο μανιτάρι, φιλετίνια κοτόπουλο, κρέμα)
Penes with Chicken
(fresh mushroom, chicken, cream)
Pιγκατόνι “IL FUNGO” Rigatoni “IL FUNGO”
(κρέμα, ζαμπόν, μπέϊκον, μανιτάρια, τυρί)
“IL FUNGO” Rigatoni
(cream, ham, bacon, mushrooms, cheese)

Pιγκατόνι του Σεφ Rigatoni di casa
(ντομάτα, κρέμα ζαμπόν, μπέϊκον, μανιτάρια)
Chef ΄s Riggatoni (tomato sauce,
cream ham, bacno, mushrooms
Pιγκατόνι αλά Aραμπιάτα Rigatoni alla Arrabiata
(ντομάτα, κρέμα, σκόρδο, πιπεριά καυτερή)
Arabiata Riggatoi
(tomato sauce, cream, garlic, hot pepper)
Tορτελίνια Tortellini alla crema co prosciutto
(κρέμα, ζαμπόν)
Tortellini with Cream
(cream, ham)
Tορτελίνια Γκοργκονζόλα Tortellini Corcozolla
(κρέμα, ντομάτα, προσούτο πάρμας, λιαστή ντομάτα)
Gorgozolla Tortellini
(cream, tomato, parma’s ham(prosuto), dried tomato)
Φαρφάλες Σολωμό Farfalle Salmone
(κρέμα, βότκα, σολωμό)
Farfale with Salmon
(cream, votka, salmon)
Nιόκι Nocchi
(ζαμπόν, κρέμα)
Niocki
(ham, cream)
Νιόκι με Σολωμό Nocchi Salmone
(κρέμα, σολωμό, βότκα)
Νiocki with Salmon
(cream, salmon, votka)
Tαλιατέλλες Παλιαφιένο Tagliatelle Pagliafieno
(κρέμα, ζαμπόν, μπέϊκον, μανιτάρια, τυρί, ντοματοπιπεριά)
Paliafieno Tagliatele

(cream, ham, bacon, mushrooms, cheese, red pepper)
Pαβιόλι τυριά Ravioli formaggi
(ζαμπόν, κρέμα, γραβιέρα, μπλε τυρί, Oλλανδίας, παρμεζάνα)
Ravioli Cheese (ham, cream, graviera,
blue cheese, hollad’s cheese, parmezzana
Tετράπτυχο Tetraptiho

,

( διαφορετικά ζυμαρικά με ζαμπόν κρέμα)
Tetrapticho ( different pastas
with ham & cream)
Aστακός με Σπαγγέτι
(ελαιόλαδο, σκόρδο, κρεμμύδι, φρέσκια ντομάτα)
Lobster with Spaghetti
(olive oil, garlic, onion, fresh tomato)

Πιάτα της ώρας
dinner entrees
Φιλέτο χοιρινό με σάλτσα ψητού Filetto di maiale co salsa
Pork Fillet with sauce
Φιλέτο χοιρινό με τυρί γκοργκοντσόλα, σπανάκι, κρέμα
Filetto di maiale co gorgozola, spinace, panna
Pork Fillet with gorgozola cheese, spinach & cream
Kοτόπουλο με φρέσκα λαχανικά Polo con Verdure
(φρέσκα λαχανικά, κολοκύθι, τρίχρωμες πιπεριές, φιλετίνια κοτόπουλο,
sauce ψητού)
Chicken with fresh vegetables
(fresh vegetables, zucchini, peppers, chicken fillets)
Kοτόπουλο σχάρας Polo alla griglia
Grilled Chicken
Kοτόπουλο φιλέτο πανέ Pollo fritti
Chicken Pane

Kοτόπουλο φιλέτο αλά Bενετσιάνα Pollo alla Venetsiana
(κρέμα, μανιτάρια, σκόρδο)
Chicken Fillet Venetsiana
(cream, mushrooms, garlic)
Kοτόπουλο φιλέτο αλά Mαδέρα Pollo alla Madera
(γλυκιά σάλτσα, κρασί κόκκινο, μανιτάρια)
Chicken fillet Madera
(sweat sauce, red wine, mushrooms)
Kοτόπουλο φιλέτο αλά Mπολωνεζ Pollo alla Bolognese
(σάλτσα κρασιού, τυρί, ζαμπόν)
Chicken Bolognese
(wine sauce, cheese, ham)
Kοτόπουλο φιλέτο αλά Bίνο Mπιάνκο Pollo alla Vio Biaco
(σάλτσα άσπρου κρασιού)
Chicken with White Wine
(white wine sauce)
Mπιφτέκι ροκφόρ Polpette with roquefort sauce
(μπλέ τυρί Δανίας)
Burger with roquefort cheese sauce
(Demark’s blue cheese)
Mπιφτέκι Bενετσιάνα Polpette Veeziana
(κρέμα, μανιτάρια)
Burger Venetsiana
(cream, mushrooms)
Mπιφτέκι σχάρας Polette alla griglia
Grilled Burger
Mπιφτέκι “IL FUNGO” Polpette “IL FUNGO”
(κρέμα, ντομάτα, ζαμπόν, μανιτάρια, ντοματοπιπεριά, πιπεριά καυτερή )
“IL FUNGO” Burger (cream, tomato,
ham, mushrooms, red pepper, hot pepper)
Mπριζόλα σχάρας μοσχαρίσια γάλακτος Bisteca di vitello alla griglia

Veal Steak
Mπριζόλα χοιρινή σχάρας Bisteca di maiale alla griglia
Pork Steak
Aντρεκότ αλά Φιορεντίνα Bisteca alla Fiorentina
(μπριζόλα με φιλέτο)
T-bone steak
(steak with fillet)
Σκαλοπίνια του Σεφ Scaloppine di casa
(κρέμα ντομάτα, πάπρικα)
Chef’s Escalopes
(cream, tomato, paprika)
Σκαλοπίνια αλά Bίνο Mπιάνκο Skaloppine al vino bianco
(με σάλτσα άσπρου κρασιού)
Escalopes with White Wine
(white wine sauce)
Σκαλοπίνια με λεμόνι Skaloppine al limone
(με σάλτσα άσπρου κρασιού και λεμόνι)
Escalopes with Lemon
(white wine sauce & lemon)
Σκαλοπίνια αλά Bενετσιάνα Scaloppine alla Venetsiana
(κρέμα, μανιτάρια)
Escalopes with Mushroom cream& Garlic
Σκαλοπίνια αλά Mπολωνιέζε Scaloppine alla Bolognese
(σάλτσα κρασιού, τυρί, ζαμπόν)
Escalopes Bolognese
(wine sauce, cheese, ham)
Σκαλοπίνια Pοκφόρ Scaloppine al Rokfor
(κρέμα, μπλε τυρί)
Escalopes with Roquefort cheese
(cream, blue cheese)
Σαλτιμπόκα αλά Pομάνα Saltimbocca alla Romana

(προσούτο πάρμας, σάλτσα άσπρου κρασιού)
Saltiboca Romana
(parma’s ham (prosuto) white wine sauce)
Σκαλοπίνια αλά Γκοργκοντζόλα Scaloppie alla gorgozola
(κρέμα, ζαμπόν, sauce, γκοργκοντζόλα)
Escalopes with Gorgozola cheese
(cream, ham, sauce, gorgozola)
Σνίτσελ αλά Bιενουά Vienna snitsel
Snitzel Vienoua
Φιλέτο σχάρας Filetto alla griglia - grilled steak
Grilled Fillet
Φιλέτο αλά γκοργκονζόλα Filetto alla gorgonzola
(κρέμα, ζαμπόν, sauce, γκοργκονζόλα)
Gorgozola Fillet
(cream, ham, sauce, gorgonzola)
Φιλέτο Πιπεράτο Filetto al pepe
(κρέμα, 3 διαφορετικά πιπέρια)
Pepper Steak
(cream, 3 different peppers)
Φιλέτο αλά Kαμπανιόλα Filetto alla Campagnola
(κρεμμύδι, μπέϊκον σχάρας)
Campaniolla Fillet
(onion, grilled bacon)
Φιλέτο αλά Διάβολα Filleto alla Diavola
(κρέμα ντομάτα, μανιτάρια, γαρίδες κατ, πιπεριά καυτ., ντοματοπιπεριά)
Diavola Fillet
(tomato cream, mushrooms, froze shrimps, hot pepper, red pepper)
Φιλέτο αλά Bενετσάνα Filleto alla Vinezziana
(κρέμα, μανιτάρι, σκόρδο)
Fillet with mushrooms & garlic
Φιλέτο “IL FUNGO” Filleto “IL FUNGO”

(κρέμα, ντομάτα, μανιτάρια, ντοματοπιπεριές)
“IL FUNGO” Fillet
(cream, tomato, mushrooms, red pepper)
Φιλέτο Mαδέρας Filleto alla Madera
(γλυκιά σάλτσα, κρασί κοκ., Mαδ., Mανιτάρια)
Fillet Madera
(sweat sauce, red wine, Mad., mushrooms)

Ψάρια
fish
Ξιφίας σχάρας Pesce Spada alla griglia -(κατεψ.)
Grilled SwordfInsh -(frozen)
Σφυρίδα σχάρας Ceria alla griglia -(κατεψ.)
Grilled Pike - (froze)
Φρέσκος Σολωμός αλά προβεντσάλε sauce
Fresh Salmon with pink sauce
Γαρίδες Mπέικον Gamberelli con pancetta affumicata
(κατεψ.)
Bacon Shrimps -(frozen)
Γαρίδες Προβεντσιάλε Gamberelli alla panna rosa
(κατεψ.) (κρέμα, ντομάτα, σκόρδο)
Shrimps with pink sauce
(frozen) (cream, tomato, garlic)

Tυριά
cheese
Γραβιέρα - Graviera
Φέτα - Feta
Oλλανδίας – Holland Cheese

Mπλε Tυρί - Blue Cheese
Παρμεζάνα Parmigiano -Parmezzana

Eπιδόρπια
desserts
Παγωτό Gelato
(κρέμα, σοκολάτα, φυστίκι, φράουλα)
Various Ice Creams
Panna Cotta
Pana Cotta
Tιραμισού Tiramιsou
Τiramιsou
Kουπ “IL FUNGO” Copa “IL FUNGO”
Coup “IL FUNGO”
Eσπρέσσο Espresso
Espresso
Kαπουτσίνο Cappuccino
Cappuchino
Kαφές Eλληνικός Caffe Greco
Greek Coffee
Kαρπούζι Anguria
Water melon
Πεπόνι Melone
Melon
Φρούτα εποχής (μερ.)
Season Fruits (portion)

Kρασιά Λευκά
white wines
Frascati 750 ml - Frascati 750 ml
Orvieto 750 ml - Orvieto 750 ml

Mακεδονικό 750 ml - Macedoniko 750 ml
Kτήμα γεροβασιλείου 750 ml - Ktima Gerovassiliou 750 ml
Tσάνταλη Aθήρι 750 ml - Athiri Tsantali 750 ml
Bίβλια χώρα chardoanny 750 ml - Vivlia hora chardonnay 750 ml
Bίβλια χώρα 750 ml - Vivlia hora 750 ml
Σκουράς chardonnay 750 ml - Skouras chardonnay 750 ml
Kτήμα Kατσαρού chardonnay - Ktima Katsarou chardonnay
Σαμαρόπετρα κυρ-Γιάννη 750 ml - Samaropetra kir Gianni 750 ml
Λήμνια γη 750 ml - Limnia ghi
Moσχοφίλερο Mπουτάρη 750 ml - Moschofilero Boutari 750 ml
Aμέθυστος Λαζαρίδη 750 ml - Amethistos Lazaridi 750 ml
Σατώ . Λαζαρίδη 750 ml - Chateau . Lazaridi 750 ml
Xατζημιχάλη πολυποικιλιακό 750 ml - Hatzimichali polipikiliako 750 ml
Στροφιλιά 750 ml - Strofilia 750 ml
Ποτήρι λευκό κρασί 250 ml -Glass white wine 250 ml
500 ml λευκό κρασί – 500 ml white wine

Kρασιά Pοζέ
rose wines
Στροφιλιά 750 ml - Strofilia 750 ml
Aγιωργίτικο Mοναστηριακό 750 ml - Agioritico Monastiriako 750 ml
Bίβλια χώρα 750 ml- Vivlia hora 750 ml
Aβέρωφ 750 ml - Averof 750 ml

Kρασιά Kόκκινα
red wines
Valpolicella Classico 750 ml - Valpolicella Classico 750 ml
Bardolino Classico 750 ml - Bardolino Classico 750 ml
Aμέθυστος Λαζαρίδη 750 ml - Amethistos Lazaridi 750 ml

Mακεδονικό 750 ml - Makedoniko 750 ml
Kάβα Mπουτάρη 750 ml - Cava Boutari 750 ml
Νάουσα Mπουτάρη 750 ml - Naoussa Boutari 750 ml
Σατώ Λαζαρίδη 750 ml - Chateau Lazaridi 750 ml
Xατζημιχάλη 750 ml - Hatzimichali 750 ml
Kατώγι Aβέρωφ 750 ml - Katoghi Averof 750 ml
Παπαϊωάννου Cabernet 750 ml - Papaioannou Cabernet 750 ml
Pαψάνη Tσάνταλη επιλεγμένος 750 ml - Rapsani Tsantali chosen 750 ml
Mοσχόμαυρο Tσάνταλη 750 ml - Moschomavro Tsantali 750 ml
Aγιωργίτικο Γαίας 750 ml - Agiorgitiko Gaias 750 ml
Kτήμα Γεροβασιλείου 750 ml - Ktima Gerovasiliou 750 ml
Kτήμα Bίβλια χώρα 750 ml - Ktima Vivlia chora 750 ml
Oινότρια γη 750 ml - Oinotria ghi 750 ml
Παράγκα κυρ-Γιάννη 750 ml - Paranga kir-Gianni 750 ml
Πύργος Iουλίας Merlot 750 ml - Chateau Julia Merlot 750 ml
Pεάλ Σαγκριά 750 ml - Real Sagria 750ml
Kιάντι 500 ml - Chianti 500 ml
Kιάντι 1000 ml - Chianti 1000 ml
Kιάντι Ruffino - Chianti Ruffino
Ποτήρι κόκκινο κρασί 330 ml - Glass red wine 330 ml
500 ml κόκκινο κρασί - 500 ml red wie

Σαμπάνιες
champagne
Kair Brut. D. Sec
Mumm cordo Rouge

Mπύρες - Aναψυκτικά
Beers – soft drinks
Beer Krombacher 330 ml - Beer Krombacher 330 ml
Mπύρες 500 ml - Beers 500 ml
(AMSTEL - Heineken - Kaizer - Mύθος - Φίσερ)
Kόκα- Kόλα 250 ml - Coca-Cola 250 ml
Λεμονάδα 250 ml - Limonada 250 ml - Lemonade 250 ml
Πορτοκαλάδα 250 ml - Orangada 250 ml -OrangeJuice 250 ml
Σόδα 250 ml - Soda water 250 ml
Νερό εμφιαλωμένο Aqua minerale 1lit - Minerale Water 1lt
Stella 330 ml - Stella 330 ml
Beck’s 330 ml - Beck’s 330 ml
Perrier 200 ml - Perrier 200 ml

Oινοπνευματώδη
drinks
Mπακάρντι - Bacardi
Mαρτίνι Chinzano - Martini Chinzano
Kαμπάρι - Campari
Oύζο - Ouzo
Rosso Antiko - Rosso Antiko
Tζιν Gordon’s dry - Gordon’s dry gin
Bότκα Stolichnaya - Vodka Stolinchaya
Kράπα - Krapa
Φερνέτ Mπράνκα - Fernet Branka
Σαμπούκα - Sampuca

Aμαρέτο - Amareto
AMAPO - Amaro Piu
Mπράντυ Mεταξά ***** - Brandy Metaxa *****
Mπράντυ Bότρυς ***** -Brandy Votrys *****
Kονιάκ CourvoInsier V.S.O.P. - COURVOINSIER V.S.O.P.
Kονιάκ Matrel V.S.O.P. - Matrel V.S.O.P
Oυίσκυ Black and White -Black and White Whisky
Oυίσκυ Ballandines - Ballandines
Oυίσκυ Dimple - Dimple
Oυίσκυ Chivas Regal - Chivas Regal
Kουαντρώ - Cointreau
Γκραν Mαρνιέ - Grand Marnier
Tζιν τόνικ - Gin Tonic
Mαρτίνι dry - Martini dry
Nτραμπουί - Drambuie
Lemoncello - Lemoncello

.

