
 

PIZZA – CLASSIC ΓΕΥΣΕΙΣ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
Με σάλτσα ντομάτας & gouda 
 
MUSHROOMS 
Με σάλτσα ντομάτας, gouda & φρέσκα μανιτάρια 
 
BACON 
Με σάλτσα ντομάτας, gouda & μπέικον 
 
ΖΑΜΠΟΝ 
Με σάλτσα ντομάτας, gouda & ζαμπόν 
 
BORGHESE 
Με σάλτσα ντομάτας, gouda, μπέικον, φρέσκα μανιτάρια & πράσινη πιπεριά 
 
ROMANA 
Με σάλτσα ντομάτας, gouda, ζαμπόν, φρέσκα μανιτάρια & πράσινη πιπεριά 
 
AL TUNA 
Με σάλτσα ντομάτας, gouda, φιλέτο τόνου, κρεμμύδι & κάππαρη 
 
CLASSIC 
Με σάλτσα ντομάτας, gouda, ζαμπόν, μπέικον, φρέσκα μανιτάρια & πράσινη 
πιπεριά 
 
ETNA 
Με σάλτσα ντομάτας, gouda, κρεμμύδι, κόκκινη πιπεριά, καυτερό & πράσινη 
καυτερή πιπεριά 
 
AMERICAN PEPPERONI 
Με σάλτσα ντομάτας, gouda & πεπερόνι 
 
VEGETARIAN 
Με σάλτα ντομάτας, φυτικό τυρί, φρέσκα μανιτάρια, πράσινη πιπεριά, 
κόκκινη πιπεριά, αγκινάρα & κρεμμύδι 
 
LIGHT 
Με σάλτσα ντομάτας, τυρί Milner άπαχο, γαλοπούλα, κοτόπουλο & πράσινη 
πιπεριά 
 



CARBONARA 
Με κρέμα γάλακτος, gouda, ζαμπόν, μπέικον & φρέσκα μανιτάρια 
 
CHICKEN 
Με σάλτσα ντομάτας, gouda, φιλέτο κοτόπουλο, φρέσκα μανιτάρια & 
πράσινη πιπεριά 
 
PEPPERONI ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 
Με σάλτσα ντομάτας, gouda & λουκάνικο peperone 
 
ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ 
Με σάλτσα ντομάτας, gouda & σαλάμι αέρος 
 
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 
Με σάλτσα ντομάτας, gouda & λουκάνικο χωριάτικο 
 
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 
Με σάλτσα ντομάτας, gouda, γαλοπούλα, φρέσκα μανιτάρια & πιπεριά 
 
PEPPER LOVERS 
Με σάλτσα ντομάτας, gouda, κόκκινη πιπεριά, πράσινη πιπεριά & καυτερή 
πράσινη πιπεριά 
 
ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΕΣ 
Κρέμα γάλακτος, gouda, κοτομπουκιές, μανιτάρι & καλαμπόκι 
 
ΜΟΡΤΑΔΕΛΑ 
Με σάλτσα ντομάτας, gouda & μορταδέλα 
 
ΜΠΥΡΑΣ 
Με σάλτσα ντομάτας, gouda & σαλάμι μπύρας 
 
 

 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ – PASTA ΦΟΥΡΝΟΥ 

 
CARBONARA 
Με λευκή σάλτσα, μπέικον, gouda, μοτσαρέλα, μανιτάρια & ζαμπόν 
 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ 
Με σάλτσα ντομάτας, φέτα, ελιές, πράσινη πιπεριά, ρίγανη, μοτσαρέλα & 
gouda 
 
CHICKEN 
Με λευκή σάλτσα, κοτόπουλο, μανιτάρια, μοτσαρέλα & gouda 



 
NAPOLITEN 
Με σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα & gouda 
 
CHEESE LOVERS 
Με σάλτσα ντομάτας, φέτα, ροκφόρ, μοτσαρέλα & gouda 

 
CLASSIC 
Με σάλτσα ντομάτας, μπέικον, ζαμπόν, μανιτάρια, μοτσαρέλα & gouda 
 

 

ΣΑΛΑΤΕΣ 

ΣΕΦ 
Σαλάτα με μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, ζαμπόν, gouda, αυγό & σως  
 
COUNTRY  
Σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι, πράσινη πιπεριά, ελιές, φέτα, κρεμμύδι, ρίγανη 
& ελαιόλαδο  
 
DI TONO  
Σαλάτα με μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, ελιές φιλέτο τόνου, σως & 
κάππαρη  
 
CAESAR’S  
Σαλάτα με μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι, κοτόπουλο φιλέτο, καλαμπόκι, 
κρουτόν, παρμεζάνα & σως vinaigrette με μουστάρδα  
 
ΠΕΝΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
Σαλάτα με πένες, κοτόπουλο, ντομάτα, αγγούρι, καλαμπόκι, μαγιονέζα 
 
ΠΕΝΕΣ ΤΟΝΟΣ 
Σαλάτα με πένες, τόνο, ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, ελιά, μαγιονέζα 
 
ΠΕΝΕΣ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ 
Σαλάτα με πένες, πιπεριά, ντομάτα, αγγούρι, ελιά, φέτα, ρίγανη, μαγιονέζα 

 


