
CAESAR vg*, gf*

vg

 13.00 €
ανά αλατικά, καλα
τραγανή π κέτα κοτόπουλου, τρούφα   

CAPRESE vg, gf 14.00 €
bur ατίνια, πέστο βασιλικού, κουκουνάρι 

ΜISTICANZA vg, gf 12.00 €
ανά αλατικά, confit φρούτο εποχής, 
gorgonzola, καρα  
βινεγκρέτ από εσπεριδοειδή  

BURRATA vg, gf  12.00 €
τσαρέλα burrata, φρούτο εποχής confit ε 

τ  φυστίκι Αιγίνης, λάδι βασιλικού 

COCCOLI  8.00 €
αλµυροί λουκουµάδες, αφράτη κρέµα µε παρµεζάνα 
& µαύρη τρούφα

ARANCINI  8.50 €
τραγανές κροκέτες ρυζιού µε µανιτάρια, 
παρµεζάνα, πέστο ρόκας & κατσικίσιο τυρί

VELLUTATA DI ZUCA  8.00 €
σούπα κολοκύθας µε φρέσκα κάστανα 
& λάδι λευκής τρούφας

BURRATA E PROSCIUTTO  12.00 €
µοτσαρέλα burrata, λεπτές φέτες Prosciutto Parma, 
χοντρό αλάτι & ελαιόλαδο. 

*Συνοδεύεται µε χειροποίητη µαρµελάδα 
µε αποξηραµένα φρούτα & κουκουνάρι

 8.00 €BOCCONCINI MILANESE 
τραγανό κοτόπουλο, µαγιονέζα εστραγκόν, 
µαρούλι baby gem, flakes pecorino & πετιµέζι

SALUMI & FORMAGGI  16.00 €
αλλαντικά & τυριά, σάλτσα  αποξηρα  φρούτα

 14.00 €
ζωµός από µανιτάρια porchini, φρέσκα ψητά µανιτάρια, 
παρµεζάνα &  λάδι λευκής τρούφας

LINGUINI GAMBERI  17.00 €
λιγκουίνι, γαρίδες, άτα San Marzano, 
κολοκύθι, φρέσκα βότανα & λε όνι

  16.00 €
σιγο οσχάρι Black Angus  τον ζω ό του, 

ανιτάρια, κ α ricotta, ψητά ντο ίνια ι 

POMODORO E BURRATA 13.00€

13.00€

casarecce, σάλτσα ντοµάτα San Marzano, 
µοτσαρέλα burrata, σκόρδο & βασιλικός

κρέ  pecorino - παρ εζάνα, πιπέρια 
& τραγανή pancetta

*ρωτήστε ς για vegan επιλογή σε ζυ ρικά

S E C O N D I
POLLO ALLA MILANESE  14.00 €
τραγανό κοτόπουλο, σάλτσα Caesar, 

 & baby σαλατικά

TAGLIATA DI MANZO gf 27.00 €
flap steak α χάρι Βlack Αngus (250 γρ.), 
πουρές ανιτάρι ε αύρη τρούφα, ψητά 
λαχανικά, φουντούκι, σάλτσα πετ & λε όνι

POLLO AL FORNO 14.00 €
φιλέτο στήθος κοτόπουλο, αρωµατική χλιαρή σαλάτα 
µε  µαύρο ρύζι, φρέσκα  baby σαλατικά, ντοµατίνια 
και λεµονάτη σάλτσα βουτύρου

ITALIAN BURGER
 

15.00 

€

€
µπιφτέκι από κιµά Black Angus, melted µοτσαρέλα, 
σάλτσα ντοµάτας & πέστο βασιλικού.V 

*Συνοδεύεται µε ανάµικτη σαλάτα, 
polenta fries & µαγιονέζα µε πέστο βασιλικού

CHICKEN BURGER
 

12.00 
παναρισµένο φιλέτο κοτόπουλο µε δηµητριακά, 
ceaesar's colleslaw, χειροποίητη πίκλα αγγούρι & basil mayo.

*Συνοδεύεται µε polenta fries & baby σαλατικά

P A S T A

P R I MI

P I Z Z A

MARGHERITA vg 12.00 €
τα San Marzano, φρέσκια τσαρέλα, 

βασιλικός, ελαιόλαδο

PROSCIUTTO  16.00 €
τα San Marzano, φρέσκια τσαρέλα, 

ς, ρόκα, βασιλικός, ελαιόλαδο

PROSCIUTTO E FUNGI  17.00 €
µανιτάρια, pecorino, προσούτο Πάρµας
& λάδι τρούφας

PATATE E SALSICCIA  12.00 €
µοτσαρέλαfiordilatte, πατάτα, 
δεντρολίβανο & φρέσκο λουκάνικο salsiccia

FUNGHI vg 17.00 €
ανιτάρια, κ  τρούφας, κατσικίσιο 

τυρί, πα ι

PEPERONI  14.00 €
ντ τα San Marzano,µοτσαρέλα fiordilatte, 
peperoni, οτσαρέλα, καρα  κ α

*ρωτήστε ς για vegan επιλογή σε pizza

BASTONCINI
ζεστά sticks ψω ιού, αφράτο βούτυρο ecorino romano & έλι

5.00 € - vg

FOCACCIA
κρέ α ricotta ο

5.00 € - vg

P A N E

Αγορ. Υ

πεύθ.: Βαρθαλά ης Μελέτιος. Οι τι ές π άνουν όλους τους νό  φόρους. Το κατά  διαθέτει έντυπα δελτία για τη διατύπωση οποιασδήποτε

 

δι αρτυρίας. Το λάδι στα τηγανητά είναι ηλιέλαιο, το φρέσκο λάδι αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Το κατάστ  διαθέτει 
ειδικό 

έντυπο για όλες τις αλλεργιογόνες ουσίες. Σε περίπτωση αλλεργίας ή δυσανεξίας σε κάποια από αυτές, παρακα ερώστε τον σερβιτόρο σας

ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 34, 15233, ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ - ΤΗΛ.: +30 210 68 50 745 

vg = πιάτο vegetarian    vn = πιάτο vegan    vn* = πιάτο που πορεί να τροποποιηθεί σε vegan εκδοχή    

gf= gluten free    gf*= πιάτο π ή

www.aliorestaurant.gr / www.yiannislucacos.gr            alio.restaurant            alio.restaurant 

*vn

 

ALIO SIGNATURE TIRAMISU
µασκαρπόνε, port & πραλίνα

11.00 €

  

D O L C I

LINGUINE AI FUNGI

12.00 €
σιγοµαγειρεµένη σάλτσα κιµά a la bolognese, 
τραγανό κολοκύθι, prosciutto & κατσικίσιο τυρί 

RIGATONI BOLOGNESE LINGUINE “CACIO E PEPE”

TAGLIATELLE AL RAGU


