CRUDO
Steak Tartare
bruschetta, μυρωδικά, τρούφα, parmesan

Beef Carpaccio

e.v.o.o. parmesan, venetian dressing

Salmon Gravlax

αρωματικό γιαούρτι, κόλιανδρο, παντζάρι

Tuna Tartare

εσπεριδοειδή, αβοκάντο, μυρωδικά, σουσάμι

Branzino Crudo

λαυράκι, αγγούρι, chives, chili, κόλιανδρο, citrus vinaigrette

INSALATA

Burrata

STARTERS
Ricotta
θυμαρίσιο μέλι, πάστα τρούφας, crostini

Melanzane Caponata

ψητή μελιτζάνα, πιπεριά, κουκουνάρι, μυρωδικά

Polpette al sugo

κεφτεδάκια, marinara, mozzarella

Cozze Limoncello

μύδια, γλυκό σκόρδο, chili, limoncello

Gamberi a la plancha

γαρίδες, μυρωδικά, εσπεριδοειδή

Mozzarella in Carozza

παναρισμένη mozzarella, marinara

Bruscheta di Funghi e Uovo

bruschetta, πιπεριές agrodolce

Φακές Beluga

ποικιλία λαχανικών, κατσικίσιο τυρί, balsamic, e.v.o.o.

Kale

μανιτάρια, αυγό τηγανητό, parmesan, pesto

PASTA & RISOTTO

φρέσκα λαχανικά, πλιγούρι, φυστίκι Αιγίνης, αβοκάντο, citrus vinaigrette

Wagyu Agnolotti

γαλλική σαλάτα, porcini, parmesan, κουκουνάρι, σταφίδες, balsamic
vinaigrette

Spaghetti Carbonara

Della Casa

Spinaci Bambino

baby σπανάκι, crostini κατσικίσιου τυριού, καραμελωμένο φουντούκι,
crispy pancetta, vinaigrette μέλι

Barbabietole

ψητό παντζάρι, stracciatella, βαλσάμικο, e.v.o.o.

PIZZE

Margherita
τομάτα, fior di latte, βασιλικό

Margherita D.O.P.

τομάτα, mozzarella buffala, βασιλικό

Prosciutto

τομάτα, stracciatella, fior di latte, ρόκα

Porcini

μανιτάρια, parmesan cream

Reginette Cacio Pepe
e.v.o.o. σπασμένο πιπέρι, pecorino Sardo

Spaghetti Puttanesca

αντζούγια, κάπαρη, pepperoncino, ελιές, marinara

Paccheri alla Vodka

σάλτσα marinara, κρέμα, vodka
κοτόπουλο
σολομός gravlax

Spaghetti Gamberi

γαρίδες, marinara, αστεροειδή γλυκάνισο, pernod

Pappardelle Bolognese
Risotto di Zucca

πουρέ κολοκύθας, κολοκυθάκι, φασκόμηλο, crispy pancetta

MAINS

fontina, fior di latte, τρούφα

Pollo Paillard

αγκινάρα, fior di latte, provolone, μανιτάρια, κρέμα, ρόκα, salame

24h Wagyu Short Rib

Carciofi
Diavola

τοματίνια, fior di latte, chili oil, spicy salame

SIDES

Patata Rosti
λάδι τρούφας, δενδρολίβανο, θυμάρι, parmesan

Pure all Italiana

κοτόπουλο, λαχανικά εποχής
sauce Bordelaise, πουρέ πατάτα

Piccatina al Limone

μοσχαρίσια φιλετάκια γάλακτος, λεμόνι, πουρέ πατάτα

Tagliatta

pleurotus, φλέβες παντζάρι, salsa verde

Bistecca (400gr)

Pleurotus a la plancha

bone in Rib Eye, béarnaise, πουρέ πατάτα

pleurotus, salsa verde, γλυκό chili, parmesan

Salmone

πουρέ πατάτα, βούτυρο, parmesan

Verduri alla griglia
λαχανικά εποχής

Branzino

λαβράκι, φινόκιο, κάπαρη, τομάτα cherry, καραμελωμένο cipollini
πουρέ πατάτα, vinaigrette τομάτα

