DRINKS
3 COURSES €6.95 EXCLUDING

1

2

STARTERS

PIZZA

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

ΠΙΤΣΑ

with garlic buer

Επιλογή από Ιταλικά
φρεσκοψηµένα ψωµάκια µε
σκορδοβούτυρο ή Ιταλικό ψωµί
αλειµµένο µε σκορδοβούτυρο

3
DESSERT
ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΟ

Choose one of our
delicious desserts

Piccolo Sundae

Choose one scoop of vanilla,
chocolate or strawberry,
finished with chocolate sauce
& rainbow sprinkles
Μπάλα παγωτού βανίλια,
σοκολάτα ή φράουλα, µε σάλτσα
σοκολάτας & χρωµατιστή τρούφα

Kids Chocolate
Fudge Cake

Served with hot chocolate
fudge sauce & vanilla ice cream
Σερβίρεται µε ζεστή σάλτσα
σοκολάτας & παγωτό βανίλια

Dough Balls & Nutella

Ιταλικά ψωµάκια µε νουτέλλα

Margherita

Mozzarella, tomato sauce

Bolognese

Βolognese sauce & Parmesan cheese
Σάλτσα µπολονέζ & τύρι παρµεζάνα

Μοτσαρέλλα, σάλτσα τοµάτας

Carbonara

La Reine

Fresh cream, egg, pancea,
Parmesan cheese

Ham, olives, mushrooms,
mozzarella, tomato sauce

Φρέσκα κρέµα γάλακτος, αυγό,
πανσέτα, τυρί παρµεζάνα

Ζαµπόν, µαύρες ελιές, µανιτάρια,
µοτσαρέλλα, σάλτσα τοµάτας

Romani

Pollo

Chicken, mushrooms, cream,
garlic, tomato sauce, wine, parsley

Chicken, mozarella, tomato sauce
Κοτόπουλο, µοτσαρέλλα,
σάλτσα τοµάτας

American

Pepperoni, mozzarella, tomato sauce

PASTA

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

we use spaghei
or penne pasta

choose one of our
favourite pizza recipes

Baked Dough Balls
or Garlic Bread

OR

Κοτόπουλο, µανιτάρια, κρέµα γάλακτος,
σκόρδο, σάλτσα τοµάτας, κρασί,
µαϊντανός

Πεπερόνι, µοτσαρέλλα, σάλτσα
τοµάτας

Napoletana
Tomato sauce

Σάλτσα τοµάτας

Why not add some red & yellow
peppers, mushroom or fresh
tomatoes?

Προσθέστε κόκκινες, κίτρινες πιπεριές,
µανιτάρια ή φρέσκες τοµάτες

DRINKS

ΓΑΛΑ ‘Η ΧΥΜΟΣ
Piccolo Milk 250ml €1.20
Orange/Peach/Apple Juice €2.50
Χυµός Πορτοκάλι/Ροδάκινο/ Μήλο

250ml

FORTHEREALLYLITTLE
ONESORDERANYMAINFOR
ONLY
ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΟ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙ∆ΙΑ,
ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ
ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΚΥΡΙΩΣ
ΠΙΑΤΟ ΓΙΑ €4.35

Suitable for vegetarians. Κατάλληλο για χορτοφάγους. Although dishes without this symbol are made without nuts, there is a possibility
that traces of nuts may still be found in them. Τα πιάτα αυτά δεν περιέχουν ξηρούς καρπούς ως υλικά, υπάρχει όµως η πιθανότητα, ίχνη
ξηρών καρπών να βρεθούν σε κάποια από αυτά. Prices include all legal charges. Οι τιµές περιλαµβάνουν όλες τις νόµιµες χρεώσεις.
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