Pizza
Margherita
βουβαλίσια μοτσαρέλα, παλαιωμένη παρμεζάνα,
ντομάτα San Marzano & βασιλικός / 13€

Funghi
μανιτάρια εποχής, βουβαλίσια μπουράτα, ρόκα,
παρμεζάνα & μαύρη τρούφα / 16€

Melanzana
κρέμα μελιτζάνας, καπνιστό τυρί Μετσόβου,
ντομάτα San Marzano, βασιλικός & stracciatellα / 15€

Kermes
βιολογικό σαλάμι ωρίμανσης από μαύρο χοίρο, τυρί κυανό,
μοτσαρέλα, λευκό σταφύλι & ραντίτσιο / 16€

Diavola
σαλάδο Κέρκυρας, μοτσαρέλα, καραμελωμένα κρεμμύδια,
τοματίνια confit & ‘nduja / 15€

Bread
προζυμένιο ολικής, focaccia, flatbread, βούτυρο ιδρύματος Τοσίτσα
με κοπανιστή & πέστο τομάτας / 3€

Ορεκτικά
Carpaccio Μαγιάτικο
πεπόνι, αγγούρι, σινάπι, horseradish & μαύρη ελιά / 18€

Γαρίδες ‘‘Panzanella’’
γαρίδες Κοιλάδας, τοματίνια, νεκταρίνι, κρεμμύδι agrodolce
& gazpacho ντομάτας / 17€

‘‘Vitello Tonnato’’
γλώσσα από μοσχάρι γάλακτος, μαγιονέζα τόνου & κάπαρη Σύρου / 15€

Burrata
πράσινες ντομάτες σε ζύμωση, σάλτσα verde, καπνιστά κολοκυθάκια
& cracker με ενεργό άνθρακα / 14€

‘‘Parmigiana’’
τομάτες πομοντόρο, κρέμα μελιτζάνας, τυρί Σαν Μιχάλη & βασιλικός / 15€

Καλαμάρι ‘‘amatriciana’’
ταλιατέλες από καλαμάρι, σάλτσα amatriciana με ‘nduja
& γαλάκτωμα από το μελάνι του / 16€

Ανάμεικτη σαλάτα
κατσικίσιο τυρί, τραγανά λαχανικά, φιστίκι Αιγίνης
& βινεγκρέτ agrodolce με βερίκοκο / 13€

Pasta - Risotto
Spaghetti
φιστίκι Αιγίνης, αρσενικό Νάξου, αυγοτάραχο & lime / 14€

Linguine
ζωμός γαρίδας, κρόκος Κοζάνης & tartare γαρίδας Κοιλάδας / 18€

Tagliatelle
σάλτσα ντομάτας San Marzano, τοματίνια confit,
salciccia & κατσικίσιο τυρί / 13€

Orecchiette
πέστο cetarese, γαύρος μαρινάτος & μαύρη ελιά / 15€

Pappardelle Ripiene
μοσχαρίσια ουρά, καραβίδες σωτέ, χαβιάρι ρέγκας & λάδι Αρτεμίσιας / 19€

Risotto Carnarolli
τυρί κυανό, κασίς & αρώνια / 14€

Κυρίως
Μπακαλιάρος
topinambur, μύδια & σάλτσα βουτύρου με αυγά ψαριών
& colatura di alici / 23€

Ξιφίας ‘‘Milanese’’
σε καπνιστή πολέντα, κρύα σάλτσα από τοματίνια στα κάρβουνα,
φασολάκια & aioli πατάτας / 25€

Αρνί
‘‘Caponata’’, πρόβειο γιαούρτι, λάδι δυόσμου
& σάλτσα από ψητά αγγούρια με τομάτα / 24€

Μαύρος Χοίρος
κρέμα καρότο-βερίκοκο, chutney καπνιστής πανσέτας
& σάλτσα από confit βερίκοκα / 23€

Μοσχαρίσια Tagliata
κολοκύθια στα κάρβουνα, πίκλες μουστάρδας & χλιαρή σάλτσα caesar / 32€

Bistecca

(1.000gr)

Black Angus rib eye με κόκαλο στα κάρβουνα, πουρές πατάτας με μαύρη τρούφα
& σάλτσα από καμένο βούτυρο και φασκόμηλο / 79€

Επιδόρπια
‘‘Tiramisu’’
cremieux σοκολάτας γάλακτος με espresso, cake σοκολάτας,
mousse mascarpone & παγωτό espresso / 14€

Μπαμπάς
σε παλαιωμένο τσίπουρο, compote κεράσι & παγωτό φιστίκι / 9€

Σοκολάτα
caraibe σε υφές, με καραμέλα & παγωτό βανίλιας / 9€

