
Αγορ. Υπεύθ.: Βαρθαλάµης Μελέτιος. Οι τιµές περιλαµβάνουν όλους τους νόµιµους φόρους. Το κατάστηµα διαθέτει έντυπα δελτία για τη διατύπωση οποιασδήποτε 
διαµαρτυρίας. Το λάδι στα τηγανητά είναι ηλιέλαιο, το φρέσκο λάδι αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Το κατάστηµα διαθέτει 

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

CAESAR vg*, gf* 13.00 €
ανάµεικτα σαλατικά, καλαµπόκι, 
παρµεζάνα, τραγανή πανσέτα, 
ζουµερή κροκέτα κοτόπουλου, τρούφα

PROSCIUTTO  14.00 €
baby ρόκα & σαλατικά, βινεγκρέτ µέλι, 
σύκα confit, pecorino & προσούτο Πάρµας

CAPRESE vg, gf 14.00 €
burrata, ντοµατίνια, πέστο βασιλικού, 
κουκουνάρι

ΜISTICANZA vg, gf 12.00 €
ανάµεικτα σαλατικά, confit φρούτο  
εποχής, gorgonzola, καραµελωµένοι  
ξηροί καρποί, βινεγκρέτ από εσπεριδοειδή

QUINOA vg, gf* 11.00 €
quinoa, baby ρόκα, kale, τυρί  stracciatella, 
καρότα, φασολάκια,  φουντούκι, βινεγκρέτ λάιµ

BURRATA vg, gf 14.00 €
µοτσαρέλα burrata, φρούτο εποχής confit µε τον 
αρωµατικό ζωµό του, φουντούκια, λάδι βασιλικού

CARPACCIO DI PESCE  14.00 €
φρέσκο ψάρι ηµέρας, dressing 
µε εσπεριδοειδή,  τζίντζερ & peperoncini

GAMBERI FRITTI  17.00 €
τηγανητή γαρίδα τυλιγµένη σε κανταΐφι, 
µαγιονέζα µε µελάνι, σάλτσα µε σαφράν & πορτοκάλι

CROSTINI  6.00 €
κρέµα ρικότα, prosciutto Cotto, 
αποξηραµένα φρούτα & λεµόνι

CARPACCIO DI MANZO  17.00 €
µοσχαρίσιο φιλέτο, καλαµπόκι, παρµεζάνα, 
σάλτσα µε µαύρη τρούφα & λεµόνι

VITELLO TONNATO gf

gf

 13.00 €
λεπτές φέτες µοσχάρι γάλακτος, ρόκα, 
αφράτη σάλτσα τόνου, τηγανητή 
κάπαρη, λεµόνι confit

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

POLENTA  8.00 €
τηγανητή πολέντα µε παρµεζάνα, 
σάλτσα κιµά & κρέµα ρικότα

UOVO TARTUFATO  9.00 €
αυγά µε τρούφα, κρέµα παρµεζάνας, 
φρυγανισµένο ψωµί

BOCCONCINI MILANESE   8.00 €
τραγανό κοτόπουλο, µαγιονέζα εστραγκόν, 
καρδιές µαρουλιού baby gem

SALUMI & FORMAGGI  16.00 €
αλλαντικά & τυριά, 
σάλτσα µε αποξηραµένα φρούτα

MEZZELUNE  14.00 €
γεµιστά ζυµαρικά µε σπανάκι & ρικότα, 
σάλτσα από µασκαρπόνε, λάιµ 
& καπνιστό σολοµό*

LINGUINI GAMBERI  17.00 €
λιγκουίνι, γαρίδες, ντοµάτα San Marzano, 
κολοκύθι, φρέσκα βότανα & λεµόνι

SPAGHETTI NERI  19.00 €
σπαγγέτι µε µελάνι σουπιάς, αχινός, καλαµάρι, 
nduja, ψητά ντοµατίνια, λεµόνι & τσίλι

*επιλογή µε κοτόπουλο  12.00 €

TAGLIATELLE AL RAGU   16.00 €
σιγοµαγειρεµένο µοσχάρι Black Angus
µε τον ζωµό του, µανιτάρια, κρέµα ricotta, 
ψητά ντοµατίνια, θυµάρι

POMODORO E BURRATA  13.00 €
casarecce, σάλτσα ντοµάτα San Marzano, 
µοτσαρέλα burrata, σκόρδο & βασιλικός

LINGUINE “CACIO E PEPE”  12.00 €
κρέµα pecorino - παρµεζάνα, πιπέρια 
& τραγανή pancetta

LASAGNE CON POLLO 
λαζάνια µε bolognese κοτόπουλο, 
λαχανικά & µπεσαµέλ παρµεζάνα - πεκορίνο

*ρωτήστε µας για vegan επιλογή σε ζυµαρικά

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

SALTIMBOCCA ALLA ROMANA gf 17.00 €
λεπτές φέτες µοσχάρι γάλακτος, προσούτο 
Πάρµας, τηγανητή πολέντα, καβουρδισµένο 
βούτυρο, φασκόµηλο, λεµόνι

TAGLIATA DI MANZO gf 27.00 €
flap steak από µοσχάρι Βlack Αngus (250 γρ.), 
πουρές µανιτάρι µε µαύρη τρούφα, ψητά 
λαχανικά, φουντούκι, σάλτσα πετιµέζι & λεµόνι

BISTECCA gf* 59.00 €
Αµερικάνικο rib eye Black Angus (500 γρ.), 
Συνοδεύεται µε Italian fries, ανάµεικτη 
σαλάτα, λεµονάτη σάλτσα µε τρούφα 
& σάλτσα πετιµέζι - θυµάρι

BRANZINO gf 23.00 €
λαβράκι φιλέτο, λαχανικά σχάρας, 
αρωµατική σάλτσα µε πορτοκάλι & βασιλικό

SALMONE AL FORNO gf 18.00 €
σαλάτα quinoa, πουρές πράσινο µήλο, 
µπρόκολο ψητό & gremolata µε εσπεριδοειδή

ITALIAN BURGER  17.00 €
µπιφτέκι από κιµά Black Angus, melted µοτσαρέλα, 
σάλτσα ντοµάτας & πέστο βασιλικού. 
Συνοδεύεται από Italian fries, baby σαλατικά & basil mayo

P A S T A

P R I M I

P I Z Z A

MARGHERITA vg 12.00 €
vτοµάτα San Marzano, φρέσκια µοτσαρέλα, 
βασιλικός, ελαιόλαδο

PROSCIUTTO  16.00 €
vτοµάτα San Marzano, φρέσκια µοτσαρέλα, 
προσούτο Πάρµας, ρόκα, βασιλικός, ελαιόλαδο

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

VEGETERIANA CON POLLO  14.00 €
ντοµάτα San Marzano, λαχανικά, 
πέστο βασιλικού & κοτόπουλο

FUNGHI vg 17.00 €
µανιτάρια, κρέµα τρούφας, κατσικίσιο 
τυρί, παρµεζάνα, θυµάρι

PEPERONI  14.00 €
ντοµάτα San Marzano, peperoni, µοτσαρέλα, 
καραµελωµένα κρεµµύδια

*ρωτήστε µας για vegan επιλογή σε pizza

BASTONCINI
ζεστά sticks ψωµιού, αφράτο βούτυρο µε pecorino romano & µέλι

5.00 € - vg

FOCACCIA
κρέµα ricotta, δεντρολίβανο, αρωµατικό ελαιόλαδο

5.00 € - vg

Chef / Co-owner: Άκης Βαρθαλάµης
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 34, 15233, ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ - ΤΗΛ.: +30 210 68 50 745 

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

gf= gluten free    gf*= πιάτο που µπορεί να τροποποιηθεί σε gluten free εκδοχή

P A N E

 13.00 €

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


