
CHRISTMAS EVE & NEW YEARS EVE MENU
2019-2020

FOCACCIA
αφράτο καβουρδισμένο βούτυρο, θαλασσινό αλάτι

ZUPPA DI PATATE
βελουτέ σούπα πατάτα, καπνιστό τυρί, τραγανό κοτόπουλο

PIZZETI
ψητά παντζάρια, καπνιστό χέλι, εσπεριδοειδή

WINTER CAPRESE!
burrata, κολοκύθα, βασιλικός, πράσινο μήλο

RISOTTO
γαρίδες, αγκινάρες Ιερουσαλήμ, λεμόνι, φουντούκια

TAGLIATA
Flap steak Black Angus, σελινόριζα, σάλτσα με κόκκινα φρούτα,  

μαύρη τρούφα

PANETTONE ALA ‘BABA AU RUM’
panettone, ρούμι, κρέμα σοκολάτα, παγωτό καραμέλα,  

ζεστή creme anglaise

60€ / άτομο

K I D S  M E N U

PIZZETI
σάλτσα ντομάτα, μοτσαρέλα & πέστο βασιλικού

*
CHICKEN BOCCONCINI 

κοτόπουλο πανέ με χειροποίητη μαγιονέζα
ή

SPAGHETTI POMODORO
σπαγγέτι με σάλτσα ντομάτα & παρμεζάνα

*
CREMA CIOCCOLATO

κρέμα σοκολάτα γάλακτος, παγωτό βανίλια & μπισκότο με κακάο

20€ / άτομο

* Ρωτήστε μας για vegan εναλλακτικές στο κυρίως πιάτο
* Το κατάστημα διαθέτει ειδικό έντυπο για όλες τις αλλεργιογόνες ουσίες. Σε περίπτωση αλλεργίας ή δυσανεξίας σε κάποια από αυτές, παρακαλούμε 
ενημερώστε τον σερβιτόρο σας. Για παιδιά από 6 ετών έως 14 ετών διαθέτουμε το μενού των 20€ ενώ για παιδιά άνω των 14 ετών διαθέτουμε το μενού των 
50€.
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CHRISTMAS EVE & NEW YEARS EVE MENU
2019-2020

FOCACCIA
whipped brown butter, sea salt

ZUPPA DI PATATE
potato veloute, smoked cheese, crispy chicken

PIZZETI
roasted beets, smoked eel, citrus fruits

WINTER CAPRESE!
burrata, pumpkin, basil, green apple

RISOTTO
shrimp, Jerusalem artichokes, lemon, hazelnuts

TAGLIATA
Flap steak Black Angus, celery root, red fruit sauce, black truffle

PANETTONE ALA ‘BABA AU RUM’
panettone, rum, chocolate cream, caramel ice cream,  

warm creme anglaise

60€ / per person

K I D S  M E N U

PIZZETI
tomato sauce, mozzarella & basil pesto

*
CHICKEN BOCCONCINI 

crispy chicken with handmade mayonnaise
ή

SPAGHETTI POMODORO
spaghetti with tomato sauce & parmesan

*
CREMA CIOCCOLATO

milk chocolate cream, vanilla ice cream & cocoa biscuit

20€ / άτομο

* Ask us for vegan options in the main menu
* Our restaurant provides a specific warning list of allergens. In case of an allergy or intolerance to any of those, please notify your server. Children from 6 to 14 
will be accommodated by the children’s menu and children over 14 will be accommodated by the regular menu.
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