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ΟΡΕΚΤΙΚΑ ANTIPASTI

ΣΑΛΑΤΕΣ INSALATE

Ψωμί – Ντιπ coperto (2 τεμ)........................................................................................ €0,50
BruschettaΨωμί προζύμι με ψιλοκομμένα ντοματίνια, βασιλικό,
μοτσαρέλα bufalla.......................................................................................................... €4,00
Verdure alla grigliaΛαχανικά στη σχάρα με χαλούμι, μπαλσάμικο σος......................... €6,50
Carpaccio di manzoΚαρπάτσιο από φιλέτο μοσχαρίσιο με ρόκα, κουκουνάρια,
φλούδες παρμεζάνας και χυμό λεμονιού........................................................................ €8,00
Misto di salumi e formaggiΠροσούτο San Danielle, σαλάμι Milano,
spianata piccante, speck, παρμεζάνα reggiano, gorgonzola, pecorino με άρωμα
τρούφας και scarmoca................................................................................................... €9,50
Prosciutto e parmigianoΠροσούτο Σαν Ντανιέλε 24 μηνών, με νιφάδες παρμεζάνας
reggiano......................................................................................................................... €8,50
Cozze al vaporeΦρέσκα μύδια,, σβησμένα με άσπρο κρασί, φρέσκια ντομάτα,
σκόρδο και βασιλικό....................................................................................................... €6,50
Millefoglie al salmoneΜιλφέιγ καπνιστού σολομού. Στρώσεις Σολομού, σαλατικών
και κρέμας τυριού Φιλαδέλφειας με βότανα................................................................... €7,50
Soufflé di parmigiano reggiano Σουφλέ παρμεζάνας ρετζιάνο, συνοδεύεται με
προσούτο....................................................................................................................... €6,50

Caprese Μοτσαρέλα Μπούφαλα, ντομάτα, πέστο βασιλικού και ελαιόλαδο................ €8,00
Insalata mista e pomodorini PachinoΠοικιλία σαλατών με καλαμπόκι, ντοματίνια,
κρουτόν και βινεγκρέτ ρίγανης....................................................................................... €5,50
Insalata “Nostro”Ποικιλία σαλατών με ρόκα, κομμάτια φιλέτου κοτόπουλου, καπνιστή
πανσέτα, cranberries και βινεγκρέτ μπαλσάμικο............................................................. €7,50
Insalata Ceasers con petto di polloΣαλάτα Σίζαρς με φέτες από ψητό κοτόπουλο,
φλούδες παρμεζάνας ρετζιάνο και σάλτσα Σίζαρ.......................................................... €7,00
Insalata “Due Pentole”Ποικιλία σαλατικών με κατσικίσιο τυρί παναρισμένο με ξηρούς
καρπούς και σος μελιού................................................................................................. €8,00
Insalata ai funghi freschi e mandorle tostateΑνάμικτες σαλάτες, με τριών ειδών
μανιτάρια σωτέ, τραγανό αμύγδαλο και βινεγκρέτ ρίγανης............................................ €6,50
Insalata di rucola con prosciutto formaggio halumi e uva sultaninaPόκα,
προσούτο 24 μηνών, ψητό χαλούμι, σταφίδες και βινεγκρέτ μπαλσάμικο....................... €9,00

Suffle di parmigiano reggiano

RISOTTO
Risotto alla MilaneseΡιζότο με σαφράν (κρόκος Κοζάνης), κολοκύθι και φλούδες
παρμεζάνας................................................................................................................... €8,50
Risotto ai funghi, pecorino romano e tartufo neroΡιζότο με μανιτάρια πορτσίνι,
σαμπινιόν και τυρί πεκορίνο με άρωμα τρούφας............................................................ €9,50
Risotto ai gamberi e peperoni tricoloreΡιζότο με γαρίδες, τρίχρωμες πιπεριές,
σκόρδο και σάλτσα από μπίσκ γαρίδας........................................................................ €10,50

Insalata “Nostro”

PASTA

PASTA

ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ CLASSICHE
Penne al pomodoro, basilico e mozzarellaΠέννες με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας,
κυβάκια μοτσαρέλας και βασιλικό................................................................................... €6,50
Spaghetti alla CarbonaraΑυθεντική καρμπονάρα με καπνιστή πανσέτα, παρμεζάνα
και κρόκο αυγού............................................................................................................. €7,50
Spaghetti all’ Amatriciana Σπαγγέτι με πανσέτα, κρεμμύδι, σκόρδο, κομμάτια
φρέσκιας ντομάτας........................................................................................................ €7,50
Penne ai quattro formaggiΠέννες με μοτσαρέλα, καπνιστό τυρί, γκοργκοντζόλα,
παρμεζάνα και κρέμα γάλακτος..................................................................................... €7,00
Tagliatelle ai funghi e vino biancoΤαλιατέλες, με μανιτάρια σαμπινιόν, πλευρώτους,
πορτσίνι, και σάλτσα λευκού κρασιού............................................................................. €7,50

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ FRUTTI DI MARE
Linguine con le cozze e pomodoroΛινγκουίνι με φρέσκα μύδια σε σάλτσα
ντομάτας, σκόρδο και βασιλικό....................................................................................... €7,50
Linguine ai frutti di mareΛινγκουίνι με φρέσκα κυδώνια, μύδια, γυαλιστερές, χτένια
και γαρίδες σε σάλτσα φρέσκιας ντομάτας.................................................................. €13,00
Tagliatelle al salmone e zafferanoΤαλιατέλες με κομμάτια φρέσκου σολομού,
κολοκυθιού σε σχήμα σπαγγέτι, σε σάλτσα σαφράν και άρωμα λεμονιού....................... €9,50
Linguine ai gamberi e pomodoro frescoΛινγκουίνι με γαρίδες, φρέσκια ντομάτα,
σκόρδο και μπισκ γαρίδας............................................................................................ €10,50

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕΦ CREAZIONI DELLO CHEF
Tagliatelle al pollo e dragoncelloΤαλιατέλες με φιλετάκια κοτόπουλου, τραγανή
πανσέτα, μανιτάρια, σε ροζέ σάλτσα εστραγκόν........................................................... €8,50
Pappardelle alla SardaΠαπαρδέλες με μοσχαρίσια φιλετάκια, μανιτάρια πορτσίνι
και σάλτσα από τον ζωμό τους.................................................................................... €10,50
Gnocchi al filetto di maiale e tartufoΧειροποίητα νιόκι με κομματάκια χοιρινού
φιλέτου, κουκουνάρια και σάλτσα άσπρης τρούφας...................................................... €9,50
Pappardelle “Due Pentole”Παπαρδέλες με λεπτές φέτες picanha (μοσχαρίσιο
κρέας), σπαράγγια, ντοματίνια, σε σάλτσα άσπρης τρούφας....................................... €11,00
Spaghetti integrali con asparagi freschi e zenzeroσπαγγέτι ολικής αλέσεως με
διάφορα λαχανικά, σπαράγγια, ginger και λευκό κρασί................................................... €8,50

(οι πίτσες έχουν διάμετρο 30cm και λεπτή ιταλική ζύμη)

Pappardelle “Sarda”

Οι σάλτσες των ζυμαρικών μπορεί να γίνουν και καυτερές.

PIZZA

Margherita al basilicoΝτομάτα, μοτσαρέλα, βασιλικός............................................... €6,50
Prosciutto San Daniele, rucola e parmigiano Προσούτο 24 μηνών, φλούδες
παρμεζάνας, ρόκα, ντομάτα, μοτσαρέλα....................................................................... €9,50
Petto di pollo grigliato e pancetta affumicataΦιλέτο κοτόπουλο, καπνιστή
πανσέτα, ντομάτα, μοτσαρέλα, bbq σος....................................................................... €9,50
Trilogia di Funghi e scamorzaΜανιτάρια τριών ειδών, ντομάτα,
καπνιστή μοτσαρέλα...................................................................................................... €7,50
“Due Pentole”Καπνιστό ζαμπόν με δεντρολίβανο, πεκορίνο, ντομάτα,
μοτσαρέλα..................................................................................................................... €8,00
Al peperoncino piccante e pomodorini PachinoΚαυτερό σαλάμι Καλαβρίας,
ντοματίνια, μοτσαρέλα................................................................................................... €8,50
Special Καπνιστό ζαμπόν, λαχανικά σωτέ, μανιτάρια, ντομάτα, μοτσαρέλα................. €9,00

Pizza margherita al basilicο

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ PRIMI PIATTI
Petto di pollo marinato alla grigliaΣτήθος κοτόπουλο στη σχάρα μαριναρισμένο με
μουστάρδα Dijon και δεντρολίβανο, σερβιρισμένο με κινόα........................................... €8,50
Filetto di maiale al tartufo e pinoliΧοίρινο φιλέτο με καβουρδισμένα κουκουνάρια,
σε σάλτσα άσπρης τρούφας. Σερβίρεται με baby πατάτες φούρνου........................... €11,00
Polpettone di manzo alla grigliaΜπιφτέκι (330γρ) από φιλέτο μοσχαρίσιο και κόντρα
γάλακτος, ψημένο στη σχάρα με σος γκοργκοντζόλα και πατάτες τηγανητές................ €9,50
Tagliata di filetto di manzoΜοσχαρίσιο φιλέτο από black angus στη σχάρα σε
λεπτές φέτες πάνω σε στρώμα ρόκας, Σερβίρεται με πουρέ πατάτας........................ €15,50
Filetto di manzo al tartufoΜοσχαρίσιο φιλέτο στη σχάρα με λάδι άσπρης τρούφας,
σερβίρεται με Baby πατάτες φούρνου......................................................................... €17,00
T-boneO βασιλιάς των steaks (συνδυάζει δυο κορυφαία κομμάτια μοσχαρίσιου
Κρέατος) ψημένο στη σχάρα. Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές.(500γρ).................... €17,00
Piccata di Black Angus Pichaniaτρυφερό κομμάτι (το καπάκι του κιλότου)
μοσχαρίσιου κρέατος ψημένο στη σχάρα. Σερβίρεται με λαχανικά σωτέ...................... €15,50
Salmone al limone e verdure misteΦιλέτο φρέσκου σολομού ψητό, με σάλτσα
λεμονιού σερβίρεται με Λαχανικά σωτέ σε σχήμα σπαγγέτι......................................... €11,50

ΓΛΥΚΑ DOLCI
TiramisùΑυθεντικό ιταλικό τιραμισού από το Τρεβίζο με κακάο valhrona..................... €4,00
Tronchetto al cioccolatoΚορμός σοκολάτας με παγωτό φρούτα
του δάσους.................................................................................................................... €4,00
Soufflé all’ aranciaΣουφλέ με σοκολάτα πορτοκάλι πάνω σε λιωμένη πικρή
σοκολάτα. Σερβίρεται με παγωτό βανίλια....................................................................... €4,50
CheesecakeΤάρτα από τυριά Philadelphia και mascarpone με κρέμα
φρούτων του δάσους..................................................................................................... €4,00
Braunies Σοκολατένιο κέικ με επικάλυψη γκαναζ και παγωτό μπισκοτίνο..................... €3,50
Gelato a sceltaΒανίλια, σοκολάτα, καραμέλα, μπισκοτίνο, φρούτα δάσους,
κανέλα........................................................................................................................... €1,00

Soufflé all’ arancia

ΠΟΤΑ BEVANDE
ΜΠΥΡΑ
Erdinger (μπουκάλι 330ml).......................................................................................... €2,50
Fix (μπουκάλι 330ml)................................................................................................... €2,20
Heineken (μπουκάλι 330ml)........................................................................................ €2,20
McFarland (μπουκάλι 330ml)...................................................................................... €2,50

Petto di pollo marinato alla griglia

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
Coca Cola, Coca light, Fanta, Sprite, Λεμονίτα (κουτάκι 330ml)............................ €1,50
Νερό Ιόλη (1 lt)............................................................................................................. €1,50
San Pellegrino (0,75lt)................................................................................................. €2,50
Σουρωτή (0,25lt)........................................................................................................... €2,00
Ginger beer (μπουκαλι 330ml).................................................................................... €3,00

ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑ
Κτήμα Bίβλια Xώρα α
 πο τις ποικιλίες Ασύρτικο, Sauvignon Blanc............................. €17,00
Άκρες Σκούρααπό τις ποικιλίες Μοσχοφίλερο, Ροδίτης............................................ €10,50
Frascati San Marcoαπό τις ποικιλίες Trebbiano, Malvasia......................................... €11,50
Vina Esmeraldaαπό την ποικιλία Gewürztraminer...................................................... €12,50
ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΡΑΣΙΑ
Άκρες Σκούρααπό τις ποικιλίες Αγιωργίτικο, Cabernet Sauvignon............................. €11,00
Portes merlot Σκουραςαπό την ποικιλία Merlot........................................................ €12,50
Κτήμα Mουσών 9από τις ποικιλιες Cabernet, Merlot, Syrah....................................... €11,50
Ωράριο κουζίνας καταστήματος:

Τρίτη - Σάββατο 13:00-24:00
Κυριακή - Δευτέρα 13:00-19:00

Ωράριο Delivery:

Τρίτη - Σάββατο 18:00-24:00
Κυριακή - 13:00-18:00
Δευτέρα
-------

ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ 41 ΑΛΙΜΟΣ (Εμπορικό Κέντρο Shopping House)
ΤΗΛ 210 9821177
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΩΡΕΑΝ PARKING
Ελάχιστη παραγγελία 10 Ευρώ

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις.
Αγορανομικός υπεύθυνος Καβούκης Γιάννης

d-raft.gr

ΠΟΤΑ BEVANDE

