
1. NAΠOΛ|TEN σ0λτσα,τUρι '.
2. MtIoΛΩNEz oorτoα' τυρι, κιμαs

3. ΣEΦ oorτoα, καπvιστd, ζαμπdv, μαvιτdρια, κρ6μα γdλακτos . . . . .5,50
4, ΣΠEΣ|AΛ ζαμπ6v, μπ6ιKoν, κιμdξ, σαλτσα, πρασιvη πιπερια . . . .5,50
5, PBESτO ζαμπdv, μπ6ιKov, μovιταρια, σαλτσα, κι1κκιvη, πιπεριd . .5,50
6. πAΕZANO ζαμποv, μπdικov, μαvιταρια, κρεμα γαλαKτoq . . , . . .5'50
7.κAPMΠoNAPA..... .........5'50

8. BAΛEPIA ζαμπdv' μπdιKov, μανιταρια, κρ6μα γoλαKτoq .5,50

oi'ι ιλ|,? ρL6 ?o 
^'{L.Q 

6
τ" ζψφ.,],1ΙΙ 

""δnμJρ.uι, 

oon*,

- τa τνρΙιi K la aΜaf .i" 
i]".io]o' oλaιaλα6.

PRESTO - ;:Ji;: " 
^i:^}::Ι:;Ji:;:},1.^,"

.9;:ιfiiffΙ.ψ1'^η::;
μnλ,, ^φ 

Δ"vios
- 

,onoν

o

1. ME Δ|AΦOPA TYP|A κρεμαγoιαKτoq, ρoκφoρ, . . . .

ρεγKατ0, Kασερι, γK00vτα

2, NEΦΕP|τH ζαμπdv, μπ6ικov, Kρεμο, τUρι

3. PRESτO ζαμπ6v, μαvιταρια, κρεμα, τUρι, μαγιoνεζα . . . . .

4. BIKTΩP|A γαριδεq' μαvιταρια, κρεμα, σdλτσα, τUρι , . . . .

5. PlBlEPA κoτdπouλo, μαvιτdρια, κρεμα, πρασ|vη πιπερια' . .

τUρι, μαγιov6ζα
6. clA0 BΕLLA κιμαs, Kρdμα, τUρ(, μπεααμιlλ .

7, IτAΛ|ANOμπdιKov,Kιμdξ,τUρι,φdτα,6vταμ,σdλτσα . . . . . . . .5,00
8. ΣEΦ ζαμπον, μπεικov, μοvιταρια, Kρεμα, σιiλτσα, τUρι ....,...5,00
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1(ΕΦτΕΔAκ|A uε πατdτεc

1. xΩPtATtκH vτoμdτα,Kρεμμιjδι,ελιdq, . ' ... '.4,00
πρdσινη πιπεριd' φdτα, λdδι, ριγαvη

2. τONOΣAΛAτA μαρoιlλι, τι1voq, Kρεμμιjδι, μαγιov6ζα . . . . , .4,00
3. PRESTO μαρoUλι, αγγo0ρι' vτoμdτα' τdvoq, καρdτo, σωξ . . . .4'00
4. ΣEΦ ντoμoτα, αγγoιiρι, μαρoι]λι, τUρ(, σωq, πιπεριd, αυγι1, ζαμπιiv 4,00
5. ΣΩΣ P0κΦ0P μαρo0λι, αγγoι]ρι, πρ, πιπεριd, ρoκφdρ, μαγιovdζα4,00
6. PRIMAVERAμαρoι]λι,vroμdτα,αYγoιjρι, . .....4,50

αUγd, K0τdπ0Uλ0, κρεμμυδι, σωq

7. TOY X0NTP0Y πατιiτα, vτoμoτα, λouκdvικo, τUρi, σωq ' . ' .4,50

4. M0NTEP0zA τUρι, ζαμπdv, μπ6ιKov, βoιjτUρo

5. ΣΠEΣlAΛ τuρι, ζαμπdv, μπειKov,
μαvιτdρια, λoUKdvικo, πρdσινη πιπεριd, βo0τUρo

6. PRESTO τυρι, ζαμπdν. μπεικov. μovιταρια, . .

λoUκdvιKo, πρdσιvη & Kdκκιη πιπεριd, βoιjτUρo

4. κ0T0Π0YΛ0 κoτdπouλo, κρεμα, σdλτσα, τUρι . ' .5,50
5. PREST0ζαμπ6v, μπdιKov, μαvιταρια, κρεμα,τUρι . . . . . . ., .5,50
6. 4 TYP|Aκρεμα,ρ0κφ6ρ, ρεγγoτo,dvrαμ'γκoιvτα, . . . . . . . .5'50

8. MONTANAPA σ6λτσα' τUρι' μπdικov, μαvιτoρια .

37. TΣIκEN σιiλτσα, τUρι, Koτdπouλo, πρ. πιπεριιi, μαvιτ., κρεμμ. ..,,7,00
38. POMA σdλτσα, τUρι Kφ/γραβιdρα, καπvισιd, μπ6ικov, φρ. πoμιiτα '7,00
39. AΛA ΓκPEκA σdλτσα, τUρι, vτoμdτα, κρεμμι]δι, . .. 7'00

ελι.q, πρdσιη πιπεριd, φdτα, ριγαη
40. ΣΠEΣlAΛ σdλτσα, τUρ(, ζαμπιiv' μπ6ικov, σouτζoικι, 7

πεπερ6vε, μαvιταρια. πρdσιη πιπεριd

41. PREST0 σαλτσα, τUρ(, ζαμπιiv, μπdικov, σouτζoι]κι, 7
πεπερ6vε, λoUκovικo, μανιταρια, πρdσιη η κdκκιη πιπερια

42. κAYTEPH σdλτσα, τυα, σoιJτζoιiκι, πεπεμivε, πΦσ. πιπφιd ',,,..,,6
43. NHΣTIΣIMH vτoμιiτα, ελιd, κρεμμι]δι,, .,

μαvιταρια, πρασιη η κ0κκιη πιπερια, τUρι ηστισιμ0

1. AΛA κPEM Kρdμα, ζαμπdv . . 5,00
2. κATΣAτOPA σdλτσα, Kρεμo, κρεμμμιjδι, μπεικov, μαvιτriρια , ,, , ,5,00
3, PRESTO ζαμπdv' μπ6ικov, μαvιτdρια, Kρdμα γdλακτoξ .. , ,. . , ,. . ,5,50
4. FANTAS|A ζαμπdv, μπ6ικov, μαvιτ., λouKdvικo, κρdμα, oιiλταα ,,,5,50

1, πIETA MONTE ζαμποv, μπ6ικov, κρ6μα . 5'00
2. KAPOYZOqαμπdv, μπ6ικov, μαvιτ{iρια, Kιμαq, κρ6μα, σdλτoα,,,',,'5,50
3. ΦEτoYτΣINIAΛΦPENTo 5,50

ζομπdv, πρdσιη πιπερι0, μαvιτ0ρια, κρεμα, σ0λτσα

4, πAΛ|AΦEN0 ζαμπ6v, μπ6ικov, rtoμ., πιπεριd, κρ6μα, μαvιτιiρια . , ,5,50
5. MAΦIOZA σiiλτσα, Kρεμα, ζαμπιlv, μπ6ικoν, μαvιτdρια, , 5,50

κρεμμι1δι, πιπερια, καUτερd

6. ΣEΦ ΦOYPNOY κιμoq, σαλτσα, μπεσαμελ, τUρι ,,,.., 5,50

1. AκOYAPIOYΣ σαλτσα, τUρι, ζαμπιiv
2. MAMA Γκ0YΣT0 oιiλτoα, τυρΙ, ζαμπdv, μαvιτdpια -., , ,, , , ,, , ,6,00
3. MAΦlOzO σdλτσα, τUρ(, ζαμπdv, μαvιτdρια, κιμd ,. , ,.., 6,50
4. NTOZ|A σ0λτσα, τUρι, ζαμπ6v, μπεικov, μαvιτoρια, , .. 6'50

πεπερ6vε, πρασιη πιπερια

6. ΣΠEΣtAΛ σdλτσα, τUρi, ζαμπ6v, μπ6ικov, μαvιτdρια,
πεπερdvε. σouτζoυκι. πρασιη πιπερια
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5. ΣEΦ ΦOYPNOY κιμoq, σαλτσα, μπεσαμελ, τUρι ,,,.., 5,50

3. ΣEΦ ζαμπov, μπειKov, μαvιταρια, κρεμα, σαλτσα, τUρι . . . . . . .5'50


