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AntipastiAntipasti
CESTINO DI PANE 
Ψωμάκια παραγωγής μας συνοδεύεται με dip ημέρας 
Variety of handmade bread accompanied with daily dip 

       *With Gluten Free upon request

2.5

BRUSCHETTE PROSCHIUTO
Φρυγανισμένο προζυμένιο ψωμί, φρέσκια τομάτα, φρέσκια μοτσαρέλα, προσούτο, 
βασιλικός, ρόκα 
Toasted sourdough bread,  fresh tomatoes, fresh mozzarella, proschiutto,
basil, rocket 

       *With Gluten Free bread upon request

8.5

BRUSCHETTE DI SALMONE 
Φρυγανισμένο προζυμένιο ψωμί, κρέμα αβοκάντο, φιλέτο καπνιστού σολωμού    
Toasted sourdough bread, avocado cream, smoked salmon fillet 

       *With Gluten Free bread upon request

9.5

ARANCINI DI FUNGHI                                          
4 τεμάχια κροκέτες ριζότου μανιταριών, κρέμα τυριού αρωματισμένη με λάδι τρούφας    
4 pieces of mushroom risotto coquette, cream cheese scented with truffle oil

8.5

CROSTATINE PORTOFINO                                         
Χειροποίητα ταρτάκια, κρέμα αυγού, guanciale, πεκορίνο    
Handmade tarts, egg cream, guanciale, pecorino

9.5

BUFALA - BURATTA                                 
Βουβαλίσια μοτσαρέλα (125γρ) ή Buratta, τοματίνια, χειροποίητο πέστο βασιλικού, 
φρυγανισμένο ψωμί, σπιτικό τσάτνεϊ τομάτας 
Buffalo mozzarella (125gr) or Buratta, tomato cherries, handmade basil pesto, 
toasted bread, handmade tomato chutney

13

TARTAR DI MANZO
Μοσχαρίσιο Ταρτάρ μαριναρισμένο με σόγια, αγγουράκι τουρσί, ανθό κάπαρης, 
φρέσκο κρεμμυδάκι, μουστάρδα, τρούφα, πουρές σελινόριζας, κρέμα κρόκου αυγού 
Beef Tartar with soy sauce, cornichon, capers, fresh onion, truffle, 
mustard, celeriac puree, eggyolk cream

16

CHEVICE 
Τσιπούρα Ταρτάρ μαριναρισμένη με dressing εξωτικών φρούτων, κρεμμύδι, 
σχοινόπρασο, φρέσκο τσίλι, πουρέ γλυκοπατάτας 
Seabream Tartar marinated with exotic fruit dressing, onions, chives, fresh chili, 
sweet potatoe puree

16

VARIETA DI SALUMI E FORMAGGI 
Ποικιλία Ιταλικών και Ελληνικών αλλαντικών και τυριών  
Variety of Italian and Greek cheeses and cold cuts 

16



InsalateInsalate
INSALATA DI CESARE
Iceberg lettuce, σαλάτα ιταλική, φιλέτο κοτόπουλο, χειροποίητο χωριάτικο κρουτόν, 
μπέικον 
Ιceberg lettuce, romaine lettuce, chicken fillet, handmade croutons, bacon

11

Al PROSCIUTO CRUDO 
Ανάμεικτη χρωματιστή σαλάτα, τομάτα κονφί, crispy prosciutto, ανθός κάπαρης, 
βραχάκια παρμεζάνας, αμύγδαλο φιλέ, dressing κάπαρης
Colored salad, tomato confit, crispy prosciutto, capers, parmesan cheese chunks, 
almond fillet, caper dressing

12

LIMONCELLO
Ανάμεικτη σαλάτα, ρόκα, σπανάκι, flakes λαχανικών εποχής, τηγανιτό κατσικίσιο τυρί, 
παστέλι φουντουκιού σουσαμιού και dressing μελιού 
Colored salad, rocket, spinach, seasonal vegetables flakes, fried goat cheese, sesame 
hazelnut pastel, honey dressing

13

PESCATORE KINOA BOWL 
Κινόα με γαρίδες και καλαμάρι, αβοκάντο, μαριναρισμένη με λεμονόχορτο λαιμ τζίντζερ 
και κόλιανδρο 
Kinoa with Shrimp and calamari, avocado, marinated with lemongrass lime ginger 
and coriander

16

FRAGOLA
Ανάμεικτη σαλάτα, χταπόδι, σιφόν μπούφαλο, μαριναρισμένες φράουλες σε δυόσμο, 
τσιπς ρυζιού, dressing φράουλας  
Colored salad, octopus, chiffon buffalο, peppermint marinated strawberries, 
rice chips, strawberry dressing

16



Le PizzeLe Pizze
ROSSE

CAPRESE
Σάλτσα τομάτας, φρέσκια μοτσαρέλα, χειροποίητο πέστο βασιλικού
Tomato sauce, fresh mozzarella, handmade basil pesto

11

SPECIALE
Σάλτσα τομάτας, μοτσαρέλα, πιπεριές, φρέσκα μανιτάρια, prosciutto cotto, μπέικον
Τomato sauce, mozzarella, peppers, fresh mushrooms, prosciutto cotto, bacon

14

BURATTA 
Σάλτσα τομάτας, τοματίνια κονφί, παναρισμένη buratta, ρόκα, πέστο βασιλικού   
Tomato sauce, cherry tomato confit, crusted Buratta cheese, rocket, basil pesto 

16

CAMPAGNA  GRECA
Σάλτσα τομάτας, μοτσαρέλα, κρεμμύδι, πιπεριές, ελιές, φέτα, τοματίνια, ανθός 
κάπαρης, ρίγανη, ελαιόλαδο
Tomato sauce, mozzarella, onions, peppers, olives, feta cheese, cherry tomatoes, 
capers, oregano, olive oil 

13

NAVONA
Σάλτσα τομάτας, φρέσκια μοτσαρέλα, prosciutto crudo, παρμεζάνα, ρόκα
Tomato sauce, fresh mozzarella, prosciutto crudo, parmesan, rocket

14

BRESAOLA 
Σάλτσα τομάτας, φρέσκια μοτσαρέλα, bresaola, παρμεζάνα, ρόκα 
Tomato sauce, fresh mozzarella, bresaola, parmesan, rocket

15

SICILIANA 
Σάλτσα τομάτας, ελιές, αντζούγια, ανθός κάπαρης, λάδι σκόρδου, ελαιόλαδο 

Tomato sauce, olives, anchovies, capers, garlic oil, olive oil  

15

VEGANA 
Σάλτσα πιπεριάς φλωρίνης,  ψητά λαχανικά (κολοκύθι, μανιτάρια, πιπεριές), ρόκα    
Greek Florini peppers sauce, grilled vegetables (pumpkin, mushrooms, peppers), 
rocket

13

AI FUNGHI & PROSCIUTTO CRUDO 
Σάλτσα τομάτας, μοτσαρέλα, φρέσκα μανιτάρια champignon, παρμεζάνα, τρούφα, 
λάδι τρούφας, prosciutto crudo, ρόκα 
Tomato sauce, mozzarella, fresh mushrooms champignon, parmesan, fresh truffle, 
truffle olive oil, prosciutto crudo, rocket

16



PICCANTE

DIAVOLA
Σάλτσα τομάτας, μοτσαρέλα, φρέσκο τσίλι, σαλάμι spianata ιταλίας, λάδι τσίλι
Tomato sauce, mozzarella, fresh chili, Italian spianata salami, chili infused olive oil

14

SALUMERIA
Σάλτσα τομάτας, μοτσαρέλα, μπέικον, speck, σαλάμι spianata ιταλίας, σαλάμι 
chorizo ισπανίας
Tomato sauce, mozzarella, bacon, speck, italian spianata salami, spanish chorizo 
salami 

15

BIANCHE

MASCARPONE 

Mozzarella, κρέμα γάλακτος, porchetta, mascarpone, αλατισμένα κάσιους    
Μozzarella, heavy cream,  porchetta,  mascarpone, salted cashews  

15

SALSICCIA  
Πάστα από φρέσκα χόρτα, scamorza, λουκάνικο salsiccia, αμύγδαλο φιλέ 
Fresh vegetables pasta, scamorza, salsiccia sausage, almond fillet

15

GORGONZOLA
Κρέμα γάλακτος, mozzarella, gorgonzola, σπανάκι σωτέ, κρεμμυδάκι φρέσκο, 
άνηθο, ξύσμα λεμονιού
Heavy cream, mozzarella, gorgonzola, sautéed spinαch, fresh onion, dill, lemon zest

14

ingredientsingredients
Αλλαντικά, Salumi 3

Τυριά, Cheese 2.5

Λαχανικά, Vegetables 1

Φρέσκα Μανιτάρια, Fresh Mushrooms 4



La PastaLa Pasta
AMATRICIANA
Χειροποίητες πένvες, σάλτσα τομάτας, guanciale, πεκορίνο, παρμεζάνα
Handmade penne, tomato sauce, guanciale, pecorino, parmesan

12

POLLO AL VERDE
Χειροποίητα casarecce, φιλέτο κοτόπουλο, λιαστή τομάτα, σπιτικό πέστο βασιλικού, 
αρωματικό βουτύρου  

Handmade casarecce, chicken fillet, sun dried tomatoes, homemade basil pesto, 
aromatic butter

13.5

SOFRITO  CLASSICO
Χειροποίητες παπαρδέλες, μοσχάρι σε λευκή σάλσα, σκόρδο, μαϊντανός, ξύδι
Handmade pappardelle, beef in white sauce, parsley, garlic, vinegar

14

CARBONARA  PORCINI 
Σπαγγέτι, guanciale, μανιτάρια porcini, κρόκος αυγού, παρμεζάνα, pecorino, 
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Spaghetti, guanciale, yolk, porcini mushrooms, parmesan, pecorino cheese, freshly 
grated pepper,

13

NAPOLITANA MOZZARELLA
Χειροποίητες πέννες, φρέσκια σάλτσα τομάτας, βασιλικό, φρέσκια μοτσαρέλα 
Handmade penne, fresh tomato sauce, basil, fresh mozzarella

11

GNOCCHI AI FUNGHI
Νιόκι πατάτας, ποικιλία μανιταριών (Portobello, champignon, porcini), λάδι τρούφας, 
κρέμα γάλακτος, θυμάρι, σκόρδο, βούτυρο
Potato gnocchi, mixed mushrooms (Portobello, champignon, porcini), truffle oil, 
heavy cream, thyme, garlic, butter

14

CACCIO E PEPPE TARTUFATA 
Σπαγγέτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, κρέμα τυριού πεκορίνο, φρέσκια τρούφα 
Spaghetti, fresh pepper, pecorino cheese cream, truffle 

18

CAPPELLETI DI GAMBERI 
Χειροποίητο capellacci γεμιστά με γαρίδες, σάλτσα μπισκ, λάδι μαϊντανού
Handmad capellacci stuffed with shrimps,  bisque sauce, parsley oil

16

LINGUINE A MARE
Χειροποίητο Λινγκουίνι, γαρίδες, καλαμάρι, σχοινόπρασσο, βούτυρο, bisque, γλυκάνισο
Handmade Linguine, shrimp, calamari, chives, butter, bisque, aniseed

18

SPAGHETTI ALLA CERNIA 
Σπαγγέτι, σπιτικός ζωμός ψαριού, σφυρίδα,  τοματίνια, κάπαρη, μαϊντανός, σαφράν, 
βούτυρο
Spaghetti, handmade fish broth, grouper, cherry tomatoes, caper, parsley, 
saffron, butter

19

la nostra pasta la nostra pasta 
Σπαγγέτι, λινγκουίνι, χειροποίητες παπαρδέλες, χειροποίητα casarecce, χειροποίητες 

πέννες,      χειροποίητες πέννες χωρίς γλουτένη, πέννες ολικής

Spaghetti, linguine, handmade pappardelle, handmade casarecce, handmade Penne,   
      handmade gluten free panne, whole wheat penne



I RisottiI Risotti
RISOTTO ALLA MILANESE 
Ρύζι carnaroli, σαφράν, σιγομαγειρεμένο μοσχαρίσιο κότσι γάλακτος, σάλτσα gravy, 
παρμεζάνα, βούτυρο 

Carnaroli rice, saffron, slow cooked shank of veal, parmesan, butter, gravy sauce

18

RISOTTO ALLA MELENZANA 
Ρύζι carnaroli, κρέμα καπνιστής μελιτζάνας, σχoινόπρασο, χοιρινά φιλετάκια, 
κατσικίσιο τυρί, σάλτσα χοιρινού   

Carnaroli rice, smoked eggplant cream, chives, pork fillet, goat cheese, pork sauce

16

RISOTTO AI SPINACI 
Ρύζι carnaroli, κρέμα σπανάκι, μυρωδικά, αφρό τυριού  
Carnaroli rice, spinach cream, herbs, cheese foam

14

Carne e’  PesceCarne e’  Pesce
RIB EYE (New Zealand) 300gr

Rib eye, φρέσκες τηγανιτές πατάτες με μίγμα μυρωδικών, σαλάτα ανάμεικτη, 
συνοδεύεται με σάλτσα gravy  
Rib eye, fresh fried potatoes with spice mix, tossed salad, accompanied 
by a gravy sauce

27

FILLETI DI ORATA 
Φιλέτα τσιπούρας σωτέ, λαχανικά ατμού, αντίδι σέσκλα και σάλτσα ψαριού με σαφράν 

Sautéed sea bream fillets, steamed vegetables, chards, fish sauce with saffron 

17

INVOLTINO DI POLLO 
Ρολό από φιλέτο κοτόπουλο γεμιστό με scarmorza και καπνιστή porchetta, 
κρούστα μυρωδικών,κρέμα πατάτας, σάλτσα κοτόπουλου gravy 
Chicken fillet roll stuffed with scarmorza cheese and smoked porchetta, 
herbal crust, creamed potatoes, chicken gravy sauce  

15



I DolciI Dolci
PROFITEROL
Χειροποίητο σουδάκι, γεμιστό με κρέμα βανίλια, χώμα σοκολάτας, 
σάλτσα σοκολάτας, κόκκινα φρούτα
Handmade profiteroles stuffed with white chocolate, chocolate crumble, 
chocolate sauce, red fruits

8.5

TIRAMISU
Χειροποίητη κρέμα μασκαρπόνε, σαβαγιάρ, εσπρέσο
Handmade mascarpone cream, savagiar, espresso

7

CRÉME BRULEE
Χειροποίητη κρεμ μπρουλέ αρωματισμένη, φρούτα του δάσους, καραμέλα
Handmade crème brûlee flavored, forest fruits, caramel

7.5

Όλα τα υλικά και οι παρασκευές μας είναι χειροποίητα χρησιμοποιώντας αυθεντικά και 

φρέσκα προϊόντα.
Παρακαλώ ενημερώστε μας για τυχόν διατροφικές αλλεργίες.

Αll our ingredients and preparations are hand made using fresh and authentic products.
Please let us know about any food allergies.

Επιμέλεια Μενού 
Μαυρομμάτης Δ.





Soft DrinksSoft Drinks
Coca  Cola / Zero / Light, 250ml                                                          2.9

Fanta Orange / Lemon, 250ml 2.9

Sprite, 250ml                                                      2.9

Schweppes, 250ml                                                          
Soda, tonic, pink grapefruit  

2.9

Corfu ginger ale, 330ml                                                    4

Red bull, 250ml                                                     5

San Pellegrino, 750ml                                                         4.5

Ξυνό νερό ανθρακούχο, 750ml 
Sparkling water, 750ml                               

3.7

Ξυνό νερό ανθρακούχο, 250ml
Sparkling water, 250ml                         

1.9

Φυσικό μεταλλικο νερό, 1lt
Natural water, 1lt                           

1.9

Φυσικό μεταλλικο νερό, 500ml
Natural water, 500ml                

1

BeersBeers
PINT / ΒΑΡΕΛΙ                                             

Corfu beer lager, 300ml                                                                                 3.7

Corfu beer lager, 500ml                                                                                                                                      5

BOTTLED / ΦΙΑΛΗ

Corfu weiss, 500ml                                                                                                             5

Corfu red, 500ml                                                                                                                                           5

Heineken / Μythos / Κaizer, 330ml                                                                       3.9

Free alcohol Beer, 330ml                                                                            4

Corona, 355ml    5



Ouzo, DrinksOuzo, Drinks
Ouzo                                                                                                                                                 3

Ouzo πλωμάρι / Λάζαρη, 200ml                                                                 7

Metaxa 5*  8

Simple Spirits 7

Special Spirits      9




