
SET MENU
2 course menu*  €23.50 p.p.  or  3 course menu*  €28.50 p.p.
*Includes a bottle of wine (750ml) for every 2 persons or any so� drink or beer

Valid for dine in on Valentine’s day only. Cannot be used in conjunction with any other offers or discount cards on set menus. Alcohol can only be served to those over 18. 
Staff reserve the right to request proof of ID.  Ισχύει μόνο για γεύμα στο εστιατόριο, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Δεν μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη 

υφιστάμενη προσφορά ή εκπτωτική κάρτα. Αλκοόλ μπορεί να σερβιριστεί σε άτομα άνω των 18 μόνο. Το προσωπικό έχει το δικαίωμα να ζητήσει ταυτότητα. 



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

Pollo Salad
Chicken, seasonal mixed leaves, tomato, goat’s cheese,

black olives, croutons & red peppers. Served with Caesar
dressing & 2 warm dough sticks

Κοτόπουλο, εποχιακή ανάμεικτη σαλάτα, τομάτα, μαύρες ελιές, 
κατσικίσιο τυρί, κρουτόνια & κόκκινες πιπεριές. Σερβίρεται με 

σάλτσα Σήζαρ & 2 Ιταλικά ψωμάκια

Cannelloni
Ricotta & spinach pasta, béchamel, tomato sauce

& Grana Padano cheese 
Ρολά ζυμαρικών με γέμιση από ανθότυρο & σπανάκι,
μπεσαμέλ, σάλτσα τομάτας & τυρί Γκράνα Παντάνο

Scaloppine
Slices of pork tenderloin with mushroom Marsala wine sauce or 
black peppercorn sauce. Served with oven-baked potato wedges 

& marinated roasted vegetables
Χοιρινό ψαρονέφρι κομμένο σε φέτες με σάλτσα μανιταριών & 

ημίγλυκου κρασιού Μαρσάλα ή σάλτσα από μαύρο πιπέρι. 
Σερβίρεται με πατάτες & μαριναρισμένα λαχανικά,

ψημένα στο φούρνο

Gamberettini with Ouzo
Prawns in a creamy tomato sauce with ouzo,

mushrooms, spring onions & fresh basil
Γαρίδες σε κρεμώδες σάλτσα τομάτας με ούζο,

μανιτάρια, φρέσκο κρεμμύδι & βασιλικό

Romani Pasta
Chicken, mushrooms, cream, garlic,

tomato sauce, white wine, parsley
Κοτόπουλο, μανιτάρια, κρέμα γάλακτος, σκόρδο,

σάλτσα τομάτας, λευκό κρασί, μαϊντανός

Padana Pizza
Goat’s cheese, mozzarella, tomato sauce,

caramelised onions, spinach, red onions & garlic oil
Κατσικίσιο τυρί, μοτσαρέλλα, σάλτσα τομάτας, καραμελωμένα 

κρεμμύδια, σπανάκι, κόκκινα κρεμμύδια & σκορδέλαιο 

American Pizza
Pepperoni, mozzarella, tomato sauce

Πεπερόνι, μοτσαρέλλα, σάλτσα τομάτας

D’Andrea Pizza
Marinated chicken fillet strips, feta cheese, mozzarella,

tomato sauce, mixed bell peppers & garlic oil
Μαριναρισμένο κοτόπουλο, τυρί φέττα, μοτσαρέλλα,
σάλτσα τομάτας, ανάμεικτες πιπεριές & σκορδέλαιο

Pumpkin Soup 
Σούπα κολοκύθας

Porcini Tortellini with Crispy Pancetta
Tortellini filled with porcini mushrooms, served

in a creamy mushroom sauce with crispy pancetta
Ζυμαρικά με γέμιση από μανιτάρια πορτσίνι. Σερβίρονται με 

κρεμώδη σάλτσα μανιταριών & τραγανή παντσέττα

Garlic Bread 
Baked dough brushed with garlic butter. Add mozzarella 

Ιταλικό ψωμί αλειμμένο με σκορδοβούτυρο.
Προσθέστε μοτσαρέλλα

Chicken Caesar Salad
Chicken, mixed leaves, tomato, croutons,

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

τυρί Γκράνα Παντάνο, σάλτσα Σήζαρ

Main
CHOOSE A MAIN

Starters
CHOOSE A STARTER

     Vegetarian         Contains nuts or nut oils. Although dishes without this symbol are made without nuts, there’s a possibility that traces of nuts
may still be found in them. Please also watch out for stray olive stones.  For allergies or intolerance information, please ask your waiter.  

       Για χορτοφάγους         Περιέχει ξηρούς καρπούς ή έλαια αυτών. Αν και πιάτα που δεν φέρουν αυτό το σύμβολο δεν περιέχουν ξηρούς καρπούς ως υλικά,
υπάρχει η πιθανότητα, ίχνη ξηρών καρπών να βρεθούν σε κάποια από αυτά. Για αλλεργίες ή δυσανεξίες, ρωτήστε το σερβιτόρο σας. 

Price includes all legal charges. Η τιμή περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες χρεώσεις 

Dessert
Valentine’s Surprise

Rose tea vanilla mousse with cocoa flourless biscuit, raspberry coulis & praline almond mousse
Μούς από τσάι τριαντάφυλλο & βανίλια, μπισκότο από κακάο χωρίς αλεύρι, κουλί από βατόμουρο & μούς από πραλίνα αμυγδάλου

Wines
White: Remy Ferbras, France, Chardonnay

Red: Collepino, Toscana Banfi, Italy, Merlot, Sangiovese 
Rosé: Rodinos, Tsiakkas Winery, Cyprus, Grenache Rouge, Syrah


