
MENU

O Kαταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει 
το νόµιµο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη - τιµολόγιο)/ 

Consumer is not obliged to pay if the notice of payment 
has not been received (receipt-invoice)

Tο κατάστηµα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θήκη 
στην έξοδο για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαµαρτυρίας./ 

Our store is obliged to provide a book for complaints
in a special case to the exit. 

Στις τιµές περιλαµβάνεται Φ.Π.A. 24%, 13% καθώς και δηµοτικός φόρος / 
The prices include V.A.T. 24%, 13% and municipality tax.

Aγορανοµικός Yπεύθυνος / Marketing Responsible 
Νικόλαος Καντζάς



Σαλάτες
ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΑΛΑΤΑ µε ρόκα σπανάκι και λόλα,
κουλούρι Θεσσαλονίκης, απάκι, φλοίδες παρµεζάνας
και dressing µουστάρδας Dijon       8,90€

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΤΟΜΑΤΙΝΙΑ, παρθένο ελαιόλαδο,φύλλο κανταΐφι
µε κουκούτσι ελιάς και καδοτύρι Μετσόβου     7,90€

ΑΝΑΜΕΙΚΤΗ ΣΑΛΑΤΑ µε κοτόπουλο, ψηµένο prosciutto,
flakes παρµεζάνας και dressing µαγιονέζας     8,90€

Ορεκτικά 
ΨΩΜΙ: Ατοµικά ψωµάκια σε διάφορες γεύσεις     1,00€

ΣΚΟΡΔΟΨΩΜΟ: χειροποίητη ζύµη , σκόρδο και παρµεζάνα    3,90€

VITTELO TONATO

Carpaccio από µοσχάρι µε σάλτσα τόνου, κάπαρη,
ντοµάτα καρέ, πίκλα µουστάρδας και παρµεζάνα   11,90€

ΝΙΟΚΙ

Με κρέµα provolone, µανιτάρια portobello,
µοσχοκάρυδο και τραγανό prosciutto       9,50€

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΣΑΓΑΝΑΚΙ 
Παλαιωµένη γραβιέρα σε κρούστα από δηµητριακά
και σάλτσα από φρούτα του δάσους      7,90€

ΠΛΑΤΟ ΤΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ

Prosciutto φυσικής ωρίµανσης 15 µηνών,
χοιροµέρι ψηµένο στα κάρβουνα, σαλάµι αέρος,
βράχοι παρµεζάνας, φρέσκια µοτσαρέλα,
παλαιωµένη γραβιέρα και provolone    11,90€

Γλυκά
PAVLOVA DIVERSO µε κρέµα patisserie και άγρια φρούτα  4,50€

ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ µε παγωτό βανίλια και πραλίνα σοκολάτας  4,50€

ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ µε µέλι και καρύδια και παγωτό κανέλα  4,50€

Απεριτίφ
Grappa (20 ml)       2,00€

Limoncello (20 ml)       2,00€

Μαστίχα Χίου (20 ml)      2,00€



Pizza
DIVERSO: σάλτσα ντοµάτας, µοτσαρέλα, µπέικον, µανιτάρια,
φλοίδες παρµεζάνας και γεµιστό στεφάνι µε τυρί Φιλαδέλφεια 11,50€

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ: σάλτσα ντοµάτας, µοτσαρέλα, γκούντα    8,50€

CRUDO: σάλτσα ντοµάτας, τοµατίνια, φλοίδες παρµεζάνας,
prosciutto, ρόκα       10,50€

ΠΙΚΑΝΤΙΚΗ: σάλτσα ντοµάτας, πεπερόνε,
σπιανάτα και µπούκοβο        9,90€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ: σάλτσα ντοµάτας, πράσινη πιπεριά, ελιές, φέτα,
κρεµµύδι και φρέσκια ντοµάτα       9,50€

ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ: σάλτσα ντοµάτας, ζαµπόν, µπέικον,
πεπερόνε και µανιτάρια        9,90€

PHILADELPHIA: σάλτσα ντοµάτας, κοτόπουλο
και πολύχρωµες πιπεριές      11,00€

4 ΤΥΡΙΑ: Γκούντα, µοτσαρέλα, edam, gorgonzola     9,50€

ΑΥΓΟ: σάλτσα ντοµάτας, γκούντα, µοτσαρέλα, αυγό,
µπέικον, µανιτάρια shimeji      10,90€

ΚΑΛΤΣΟΝΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ: σάλτσα ντοµάτας, ζαµπόν, µπέικον,
πεπερόνε και µανιτάρια        9,90€

Κυρίως πιάτα
FLAP STEAK µε µανιτάρια ραγού και sticks πατάτας  18,90€

FLAT IRON STEAK TAGLIATTA µε sticks πατάτας   17,90€

ΚΡΙΘΑΡΟΤΟ µε τριλογία µανιταριών     12,50€

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ PANKO µε τραγανές πατάτες και σάλτσα teriyaki   9,90€

Ζυµαρικά
TARTUFO ΡΑΒΙΟΛΙ µε διάφορα τυριά, κρέµα µανιταριών,
µπέικον και παρµεζάνα      11,90€

PASTA CASSARECCE µε µοσχαράκι ραγού
και ξινοµυζήθρα Δωδώνη      13,50€

TAGLIATELLE µε φέτα, baby σπανάκι και ηµίλιαστα τοµατίνια   7,90€

Burger
ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ BURGER  9,50€

µε cheddar, µπέικον, ντοµάτα, µαρούλι και sauce Diverso 

BURGER PANKO  9,50€
µε cheddar, µπέικον, ντοµάτα, µαρούλι και sauce Diverso
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