
Ενημερωθείτε
για τα πιάτα ημέρας

  Ask about our menu of the day

28ης Οκτωβρίου 4, Π. Ψυχικό Join us on facebook

Όλα τα φαγητά μας παρασκευάζονται της 
στιγμής με Α’ ποιότητος υλικά.
All served dishes are fresh made with high 
quality ingredients.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι 
νόμιμες επιβαρύνσεις.
All taxes are included in the prices.

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση
Prices can change without notice.

Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν 
αλλαγές ωραρίου επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
μας www.lapiazzetta.gr ή το facebook.
For more information please visit our website.

Ώρες λειτουργίας καταστήματος
και delivery service:

Τρ.-Παρ.  17:00 - 23:45
Σάβ.- Κυρ.& Αργίες 17:00 - 23:45

Tue.-Fri.  17:00 - 23:45
Sat.-Sun.& holidays 17:00 - 23:45

∆ευτέρα κλειστά / Monday closed

DELIVERY
TAKE AWAY
210 6753 732

Acqua 
San Pellegrino 250 ml         2.50 €
San Pellegrino 700 ml         4.00 €

Birre 
Peroni in bottiglia 330 ml         5.00 €
Heineken κουτί 330 ml         3.00 €
Fix κουτί 330 ml          3.00 €
Amstel κουτί 330 ml         3.00 €
Αναψυκτικά κουτί 330 ml         2.00 €

Vino sfuso della casa bianco / rosso 0.5 L       6.00 €
Χύμα κρασί λευκό / κόκκινο 0.5 L

Da Bere

Tiramisu’ della casa         7.00 €
Σπιτικό τιραμισού
Homemade tiramisu‘

Panna cotta con salsa a piacere        6.00 €
Panna cotta σερβιρισμένη με διάφορες σπιτικές σάλτσες
Panna cotta with homemade toppings

Calzone dolce alla cioccolata               mini 8.00 €
Γλυκιά πίτσα calzone με γέμιση σοκολάτα            maxi 13.00 €
Sweet pizza calzone with chocolate filling

Proposte dolci del giorno
Γλυκές προτάσεις ημέρας
Today’s sweet suggestions

I Dolci



* Κάθε επιπλέον υλικό στην πίτσα χρεώνεται 1.00€, 2.50€ για βουβαλίσια mozzarella, 3.00€ για προσούτο * For any extra ingredient on the pizza 1.00€, 2.50€ for buffalo mozzarella, 3.00€ for italian prosciutto

Bruschetta classica         7.00 €
Bruschetta από ζύμη πίτσας με φρέσκια ντομάτα, σκόρδο και βασιλικό
Pizza dough bruschetta with fresh tomato, garlic and basil
Bruschetta speck e gorgonzola        8.00 €
Bruschetta από ζύμη πίτσας με τυρί gorgonzola και ιταλικό speck
Pizza dough bruschetta with gorgonzola cheese and speck
Mozzarella Caprese       12.50 €
Φρέσκια βουβαλίσια mozzarella, ντομάτα και βασιλικό
Fresh buffalo mozzarella, tomato and basil
Bresaola con insalatina verde e rucoletta     14.00 €
Μπρεζάολα με baby πράσινη σαλάτα και ρόκα
Italian cured beef served with baby greens and rocket
Verdure grigliate con taleggio      11.00 €
Ανάμεικτα ψητά λαχανικά, τυρί taleggio
Mixed grilled vegetables, taleggio cheese
Prosciutto crudo S. Daniele e parmigiano     16.00 €
Προσούτο S. Daniele, τυρί παρμεζάνα
San Daniele raw ham served with parmesan cheese
Carpaccio di manzo olio e limone con scaglie di parmigiano   15.00 €
Μοσχαρίσιο καρπάτσιο με ελαιόλαδο και λεμόνι, παρμεζάνα
Beef carpaccio dressed with olive oil and lemon, parmesan flakes
Vitello tonnato        14.00 €
Ψητό μοσχαρίσιο κρέας σερβιρισμένο σε πολύ λεπτές φέτες
με σάλτσα από τόνο και κάπαρη
Very thinly sliced roast veal meat served with a tuna-caper sauce
Carpaccio di polpo        15.00 €
Χταπόδι καρπάτσιο με ελαιόλαδο, λεμόνι και ρίγανη
Octopus carpaccio dressed with olive oil, lemon and oregano

Antipasti

La Calda         16.00 €
Ανάμεικτη baby πράσινη σαλάτα και ρόκα, μοσχαρίσια φιλετάκια
σοταρισμένα με βαλσάμικο, φλοίδες παρμεζάνας
Mixed baby greens and rocket, beef fillet strips sauteed
with balsamic vinegar
La Tricolore        10.00 €
Ανάμεικτη baby πράσινη σαλάτα, ντοματίνια βελανίδια,
φλοίδες παρμεζάνας
Mixed baby greens, cherry tomatoes, parmesan flakes
La Ciliegina        13.00 €
Ανάμεικτη baby πράσινη σαλάτα, φρέσκια βουβαλίσια μοτσαρέλα, 
ανάμεικτα ψητά λαχανικά, ελιές και ντοματίνια βελανίδια
Mixed baby greens, fresh buffalo mozzarella, mixed grilled vegetables,
olives, cherry tomatoes
La SprΙntosa        12.00 €
Baby σπανάκι, ψημένα speck και κουκουνάρια, φλοίδες παρμεζάνας,
βαλσάμικο
Baby spinach leaves, toasted speck and pine seeds, parmesan flakes,
balsamic vinegar

Le Insalate

lnvoltini di pollo ai pomodori secchi e carciofini     16.00 €
Ρολάκια από φιλέτο κοτόπουλο με γέμιση αγκινάρα και λιαστή ντομάτα,
αρωματισμένα με δενδρολίβανο
Chicken fillet rolls filled with sun-dried tomatoes and artichokes,
sauteed with white wine and rosemary
Filetto di manzo alla griglia       28.00 €
Φρέσκο μοσχαρίσιο φιλέτο σχάρας
Fresh grilled beef fillet
Filetto di pesce fresco (secondo disponibilita’)    26.00 € / 28.00 €
Φρέσκο φιλέτο ψαριού (ψάρι ημέρας)
Fresh fish fillet (according to availability)
Filetto di salmone fresco scottato all’aneto     19.00 €
Φρέσκο φιλέτο σολομού σοταρισμένο με λευκό κρασί και άνηθο
Fresh salmon fillet sauted with white wine and dill
Scaloppine di vitello al limone      16.00 €
Μοσχαρίσια σκαλοπίνια σοταρισμένα με λευκό κρασί και λεμόνι
Veal scaloppini sauteed with white wine and lemon

I Secondi di Terra & di Mare

Margherita        10.00 €
Σάλτσα ντομάτας, mozzarella, φρέσκος βασιλικός
Tomato sauce, mozzarella, basil
Bernardo         11.00 €
Σάλτσα ντομάτας, mozzarella, ιταλικό ζαμπόν
Tomato sauce, mozzarella, italian ham
Tirolese         14.00 €
Κρέμα γάλακτος, gorgonzola, speck, παρμεζάνα
Cream, gorgonzola, speck, parmesan
Mangiafuoco        13.00 €
Σάλτσα ντομάτας, mozzarella, πικάντικο σαλάμι, πράσινη πιπεριά, peperoncino
Tomato sauce, mozzarella, hot salami, green peppers, hot chilli
Mafiosa         13.00 €
Σάλτσα ντομάτας, mozzarella, φρέσκια ντομάτα, κρεμμύδι, τόνος, ελιές, κάπαρη
Tomato sauce, mozzarella, fresh tomatoes, onion, tuna fish, olives, capers
La Piazzetta        16.00 €
Σάλτσα ντομάτας, mozzarella, ρόκα, προσούτο, φλοίδες παρμεζάνας
Tomato sauce, mozzarella, rocket, Italian raw ham, parmesan flakes
Capricciosa        13.00 €
Σάλτσα ντομάτας, mozzarella, ιταλικό ζαμπόν, μανιτάρια, αγκινάρες, ελιές
Tomato sauce, mozzarella, Italian ham, mushrooms, artichokes, olives
Portofino         11.00 €
Σάλτσα ντομάτας, mozzarella, πέστο βασιλικού, ντοματίνια
Tomato sauce, mozzarella, basil pesto, cherry tomatoes
S. Giorgio        14.00 €
Σάλτσα ντομάτας, βουβαλίσια mozzarella, φρέσκια ντομάτα, βασιλικός
Tomato sauce, buffalo mozzarella, fresh tomatoes, fresh basil
Cacciatorina        13.00 €
Σάλτσα ντομάτας, mozzarella, ιταλικό σαλάμι cacciatorino
Tomato sauce, mozzarella, Italian cacciatorino salami

Pizze e Focacce

Spaghetti aglio, olio e peperoncino        8.50 €
Spaghetti με σκόρδο, ελαιόλαδο, καυτερό peperoncino, μαϊντανό
Spaghetti, garlic, olive oil, hot chilli peppers
Fettuccine Due Torri       11.00 €
Φετουτσίνι με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά Bolognese 
(αυθεντική ιταλική συνταγή)
Fettuccine with homemade ground beef Bolognese sauce
Lasagne alla Bolognese       12.00 €
Λαζάνια με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά Bolognese, σάλτσα μπεσαμέλ
Lasagna with ground beef Bolognese sauce, bechamel sauce
Strozzapreti al pesto alla Genovese      11.00 €
Φρέσκο ζυμαρικό με σάλτσα πέστο βασιλικού
Fresh pasta with basil pesto Genovese
Linguine al salmone       14.00 €
Λιγκουίνι με καπνιστό σολομό, κολοκυθάκια, ρόκα
Linguini with smoked salmon, zucchini, rocket
Fettuccine Primavera         9.00 €
Φετουτσίνι με ανάμεικτα λαχανικά σχάρας, ανθότυρο
Fettuccine with mixed grilled vegetables and ricotta cheese
Strozzapreti all’Amatriciana       10.00 €
Φρέσκο ζυμαρικό με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, κρεμμύδι, μπέικον
Fresh pasta with fresh tomato sauce, onions, bacon
Paccheri al sugo di calamari e gamberi     15.00 €
Ζυμαρικό με φρέσκα καλαμαράκια και γαρίδες, ντοματίνια βελανίδια
Fresh pasta with fresh calamari and shrimps, cherry tomatoes
Pappardelle ai funghi porcini      13.00 €
Παπαρδέλες με μανιτάρια porcini
Pappardelle pasta with porcini mushroom sauce
Ravioli freschi ricotta e spinaci al gorgonzola     13.00 €
Φρέσκα ραβιόλι με γέμιση σπανάκι - ανθότυρο με σάλτσα gorgonzola
Fresh ravioli with spinach-ricotta cheese filling, gorgonzola sauce
Spaghetti alla Carbonara       13.00 €
Spaghetti με μπέικον, αυγά, χωρίς κρέμα γάλακτος
Spaghetti carbonara with bacon, egg, no cream
Spaghetti al pomodoro fresco e basilico     10.00 €
Spaghetti με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας και βασιλικό
Spaghetti with fresh homemade tomato sauce and basil
Linguine al tonno        13.00 €
Λιγκουίνι με τόνο, σπανάκι, ντοματίνια βελανίδια και άνηθο
Linguini with tuna fish, spinach, cherry tomatoes and dill

La Pasta

La Rinfrescante        13.00 €
Ανάμεικτη baby πράσινη σαλάτα, μαριναρισμένο φιλέτο
κοτόπουλο σχάρας, μήλο, αχλάδι, πορτοκάλι με σως από μηλόξυδο
Mixed baby greens, grilled marinated chicken fillet, apple, pear, orange
with apple vinegar dressing
Al Salmone        14.00 €
Ανάμεικτη baby πράσινη σαλάτα, καπνιστός σολομός, άνηθος
Mixed baby greens, smoked salmon, dill


