
Soup of the Day   .
Served with croutons

Σούπα ημέρας. Σερβίρεται με κρουτόνια

Funghi Ripieni di Formaggio Di Capra   .
Button mushrooms filled with a cheese mixture of parmesan, goat’s cheese & 

sun-dried tomatoes. Served with pesto, rocket & cherry tomatoes 
Μανιτάρια με γέμιση απο κατσικίσιο τυρί, παρμεζάνα & λιαστές ντομάτες. 

Σερβίρεται με πέστο, ρόκα & ντοματίνια.

Beet & Goat’s Cheese Salad
Rocket leaves with warm beetroot, goat’s cheese, avocado & walnuts. Served 
with honey balsamic dressing 
Φύλλα ρόκας με ζεστό παντζάρι, κατσικίσιο τυρί, αβοκάντο & καρύδια. 
Σερβίρεται με σάλτσα από βαλσάμικο & μέλι

Bruschetta Originale ‘PizzaExpress
Tomatoes, red onions, garlic, fresh basil & pesto 
Τομάτες, κόκκινα κρεμμύδια, σκόρδο, φρέσκο βασιλικό & πέστο

Chicken Caesar Salad      .
Chicken, mixed leaves, tomato,

Grana Padano cheese, croutons, Caesar dressing 
Κοτόπουλο, ανάμεικτη σαλάτα, τομάτα,

τυρί Γκράνα Παντάνο, κρουτόνια, σάλτσα Σήζαρ

Spinach & Goat’s Cheese Salad      .
Baby spinach with goat’s cheese, mango, pomegranate, pine nuts & sesame seeds. 

Served with a honey balsamic dressing
Σπανάκι με κατσικίσιο τυρί, μάνγκο, ρόδι, πινόλια & σουσάμι.

Σερβίρεται με σάλτσα από βαλσάμικο & μέλι

Diavolo   . 
Hot spiced mince beef, pepperoni, mozzarella, tomato sauce, green pepper, red 

onion & Tabasco with your choice of hot green, jalapeño or roquito peppers 
Πικάντικος βοδινός κιμάς, πεπερόνι, μοτσαρέλλα, σάλτσα τομάτας, πράσινη 
πιπεριά, κόκκινα κρεμμύδια & Ταμπάσκο, με δική σας επιλογή από καυτερή 

πράσινη πιπεριά, roquito ή jalapeño

La Reine Pizza
Ham, olives, mushrooms, mozzarella & tomato sauce 
Ζαμπόν, ελιές, μανιτάρια, μοτσαρέλλα & σάλτσα τομάτας

Lasagne Pasticciate
Bolognese sauce, tomato sauce, béchamel sauce, Grana Padano cheese 
Σάλτσα μπολονέζ, σάλτσα τομάτας, σάλτσα μπεσαμέλ, τυρί Γκράνα Παντάνο

Spaghetti Frutti Di Mare
Prawns, squid rings, mussels with shells,
pomodoro sauce, garlic, chopped parsley 
Γαρίδες, καλαμάρι, μύδια με κέλυφος,
σάλτσα τομάτας, σκόρδο, ψιλοκομμένος μαϊντανός

Pollo Marsala 
Oven-baked chicken breast with Marsala mushroom sauce.
Served with oven-baked potato wedges & marinated vegetables 
Φιλέτο κοτόπουλο ψημένο στο φούρνο με σάλτσα μανιταριών Μαρσάλα. 
Σερβίρεται με πατάτες & μαριναρισμένα λαχανικά, ψημένα στο φούρνο

Starters

Mains

Dessert Drinks

3 course menu and a bottle of wine*

€26.50p.p.

Valid for dine in food orders only. Cannot be used in conjunction with any other offers or set menus. Alcohol can only be served to those over 18.
Staff reserve the right to request proof of ID. Price includes all legal charges.

Ισχύει μόνο για γεύμα στο εστιατόριο. Δεν μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη υφιστάμενη προσφορά. Αλκοόλ μπορεί να σερβιριστεί σε άτομα άνω των 18 μόνο.
Το προσωπικό έχει το δικαίωμα να ζητήσει ταυτότητα. Η τιμή περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες χρεώσεις. 

     Vegetarian. Για χορτοφάγους.        Contains nuts. Περιέχει ξηρούς καρπούς.        Contains chilli. Καυτερό

* 1 bottle of wine  (750ml) for every 2 persons or any soft drink or beer
* 1 μπουκάλι κρασί (750ml) για καθε 2 άτομα ή αναψυκτικό ή μπύρα
  . Rémy Ferbras, France - Chardonnay
  . Rémy Ferbras, France - Cabernet Sauvignon Reserve
  . Mateus Rosé, Portugal - Sogrape Vinhos

Valentine’s Surprise (to share)
Dark chocolate mousse, crunchie hazelnut praline,

cocoa sponge, with vanilla custard cream filling & wild berry sauce
Μους πικρής σοκολάτας, τραγανή πραλίνα φουντουκιού & παντεσπάνι 

από κακάο, με κρέμα βανίλιας  & σάλτσα απο άγρια μούρα 



Great Food. Great Times. Together

This Valentine’s, share more
than just Dough Balls.

Ask each other:

What’s one thing I 
don’t know about you?

If you were a pizza, 
which would you be?

What song do you know 
all the words to? What’s your goal 

for this year?

What makes you 
happiest?

What is your favourite 
scene from a movie? 

Which three words 
describe me best?

What song is your 
guilty pleasure?


