Dear Guest,
We would like to welcome you to Quadro
Important note:
Our dishes may contain one or more of the following allergens:
Cereals, crustacea, eggs, fish, peαnuts, soya, milk, nuts, celery,
mustard seeds, sesame seeds, sulphur dioxide and sulphites, lupins and molluscs.
If you have any food allergy please inform us,
before placing any order.
We will be happy to assist you.
Thank you
The Management
(Please see next page for a more detailed analysis of allergens)

Αγαπητέ πελάτη,
Θα θέλαμε να σας καλοσωρίσουμε στο Quadro
Σημαντική σημείωση:
Τα πιάτα μας ενδέχεται να περιέχουν ένα ή περισσότερα
από τα πιο κάτω αλλεργιογόνα:
Δημητριακά, οστρακοειδή, αυγά, ψάρι, φυστίκια, σόγια, γάλα, ξηρούς καρπούς,
σέλινο, κόκκους μουστάρδας, σισάμι, διοξείδιο του θείου και θειώδη άλατα,
λούπινα και μαλάκια
Aν πάσχετε από κάποια αλλεργία παρακαλώ ενημερώστε μας,
πρίν δώσετε την παραγγελία σας.
Θα ευχαριστηθούμε να βοηθήσουμε.
Ευχαριστούμε
Από τη διέυθυνση
(Παρακαλώ δείτε την επόμενη σελίδα για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα αλλεργιογόνα)

Allergy Notes
Please pay attention to these types of

Παρακαλούμε όπως δείτε τα αλλεργιογόνα

allergens which are indicated below.

που σημειώνονται πιό κάτω. Αν κάποιος

If someone is allergic to any of these

είναι αλλεργικός σε κάποια από αυτές τις

allergens, please notify the manager

ουσίες, παρακαλώ ενημερώστε μας

		
1.		

Aλλεργίες

ALLERGENS
GLUTEN

		 ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
1.		 ΓΛΟΥΤΕΝΗ

2.		

MILK AND PRODUCTS

2.		 ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

3.		

EGGS AND PRODUCTS

3.		 ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

4.		

FISH AND PRODUCTS

4.		 ΨΑΡΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

5.		

CRUSTACEANS AND PRODUCTS

6.		

MOLLUSCS AND PRODUCTS

6.		 ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

7.		

SOYBEANS AND PRODUCTS

7.		 ΣΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

5.		
ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

8.		

NUTS

8.		 ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ

9.		

CELERY

9.		 ΣΕΛΙΝΟ

10.		

SESAME SEEDS

10.		 ΣΙΣΑΜΙ

11.		

MUSTARD

12.		

PEANUTS

12.		 ΦΥΣΤΙΚΙΑ

13.		

LUPIN

13.		 ΛΟΥΠΙΝΑ

14.		

SULPHUR DIOXIDE AND SULPHITES

11.		 ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ

14.		
ΔΙΟΞΕΊΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΊΟΥ/ΘΕΙΏΔΗ ΑΛΑΤΑ

Aperitivi

Apetitif | Απεριτίφ

Glass of Prosecco 		

4.90

Baby Prosecco white or pink 		

5.90

Ποτήρι αφρώδες κρασί

Μικρή μπουκάλα αφρώδες κρασί (Λευκό η ροζέ)

Bellini		4.90
Peach puree and Prosecco
Πουρέ ροδάκινο και Προσέκκο

Rossini		4.90
Strawberry puree and Prosecco
Πουρέ φράουλα και Προσέκκο

Monte Mojito		

4.90

Mojito (Classic, Strawberry, Mango, Peach, Passion fruit)		

4.90

Caipirinha 		

4.90

Amaro MonteNegro, fresh mint, fresh lime, crushed ice, brown sugar, tonic
Amaro MonteNegro, φρέσκος δυόσμος, φρέσκο λάιμ, σπαστός πάγος, καστανή ζάχαρη, τόνικ

Fresh mint, fresh lime, rum, crushed ice, soda, brown sugar
Φρέσκος δυόσμος, φρέσκο λάιμ, ρούμι, σπαστός πάγος, σόδα και καστανή ζάχαρη

Fresh Lime, brown sugar, cachaca
Φρέσκο Λάιμ, ζάχαρη σκούρα, Κατσιάκα

Caipinegro		4.90
Fresh Lime, brown sugar, Amaro MonteNegro
Φρέσκο Λάιμ, ζάχαρη σκούρα, Amaro MonteNegro

Taste of Italy		

5.50

Dry Martini Cocktail		

4.50

Ouzo Special 		

4.50

Amaro MonteNegro, Martini rosso, syrup
Amaro MonteNegro, Martini rosso, σιρόπι ζάχαρης

Gin, Noily Prat
Τζίν, Μαρτίνι ξηρό

Ouzo, 7Up, Grenadine
Ούζο, 7up, Γκρενατίνη

Prices include all legal surcharges
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες χρεώσεις

Antipasti

Starters | Ορεκτικά

Salmone Affumicato

7.00

Avocado con Gamberetti

7.20

Bruschetta classica al Pomodoro

5.00

Carpaccio di Manzo

8.50

Ravioli Fritti

8.50

Gamberetti Cocktail

7.20

Gamberoni o Cozze con Champagne ed Aglio

8.50

Funghi all’ Aglio

6.80

Pane all’ Aglio

5.00

Pane con Aglio e Mozzarella

5.50

Stuffed smoked salmon with a creamy cheese served with dill and orange sauce
Γεμιστός καπνιστός σολομός με κρεμώδες τυρί. Σερβίρεται με σάλτσα άνιθου και πορτοκαλιού

Avocado with prawns and coctail sauce
Αβοκάτο με γαρίδες και σάλτσα κοκτέιλ

Bruschetta with garlic, tomato, olive oil, fresh basil and oregano
Μπρουσκέττα με σκόρδο, ντομάτα, ελαιόλαδο, φρέσκο βασιλικό και ρίγανη

Thinly sliced beef fillet with lemon, olive oil, crushed pepper, rocket and parmesan flakes
Λεπτές φέττες βοδινού με λεμόνι, ελαιόλαδο, σπαστό πιπέρι, ρόκα και νιφάδες παρμεζάνα

Stuffed with cheese, covered with aromatic breadcrumbs, fried in olive oil
and served with red hot sauce
Ραβιόλι γεμιστό με τυρί, παναρισμένο με αρωματική καπίρα, τηγανισμένο σε ελαιόλαδο
και σερβιρισμένο με πικάντικη κόκκινη σάλτα

Shrimp Cocktail
Γαρίδες με σάλτσα Κοκτέιλ

King Prawns or mussels with garlic and sauce from fresh cream, dill and champagne
Μεγάλες γαρίδες ή μύδια με σκόρδο και σάλτσα από φρέσκια κρέμα, άνιθο και σαμπάνια

Mushrooms with garlic, white wine and fresh cream
Μανιτάρια με σκόρδο, λευκό κρασί και φρέσκια κρέμα

Garlic bread
Σκορδόψωμο

Garlic bread with mozarella cheese
Σκορδόψωμο με τυρί

Antipasto (for 2 persons)

Cheese and salami variety
Ποικιλία από τυριά και σαλάμια

Zuppa del Giorno
Soup of the day
Σούπα ημέρας

(please ask our waiter)

Seafood & beef are frozen
Τα Θαλασσινά & το βοδινό είναι κατεψυγμένα

15.00

5.50

Prices include all legal surcharges
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες χρεώσεις

Insalate

Salads | Σαλάτες

Small
Μικρή

Large
Μεγάλη

Insalata Caprese

7.90

10.00

Insalata Panzanelle

7.50

10.30

Insalata Μista

7.50

9.90

Insalata di Cesare con crostini e Pollo

8.00

11.00

Insalata di mare

8.50

12.50

Insalata di prosciutto

7.80

11.00

Insalata di rucola

7.80

10.00

Fresh tomato, fresh basil, mozzarella cheese and olive oil
Φρέσκια ντομάτα, φρέσκος βασιλικός, τυρί μοτσαρέλλα και ελαιόλαδο

Cucumber, tomato, onion, pepper, olives, feta cheese, croutons
and olive oil-lemon dressing with oregano
Αγγουράκι, ντομάτα, πιπεριά, κρεμμύδι,
ελιές, φέττα, κρουτόνια και λαδολέμονο με ρίγανη

Lettuce, rocket, cherry tomatoes, fresh pepper, parmesan cheese and
olive oil - balsamic dressing
Μαρούλι, ρόκα, ντοματίνια, φρέσκιες πιπεριές, παρμεζάνα
και σάλτσα από ελαιόλαδο και βαλσάμικο

Breast of chicken with lettuce, croûtons, cherry tomatoes, onion, egg,
parmesan cheese and homemade Caesar dressing
Στήθος κοτόπουλο, μαρούλι, κρουτόνια, ντοματίνια, κρεμμύδι, αυγό,
παρμεζάνα και σπιτική σάλτσα του Καίσαρα

Seafood salad with shrimp, tuna, smoked salmon and cocktail sauce
Σαλάτα με γαρίδες, τόνο, καπνιστό σολομό και σάλτσα κοκτέιλ

Salad with rocket, lettuce, cherry tomatoes, orange slices, crispy prosciutto
and a honey-balsamic sauce
Σαλάτα με ρόκα, μαρούλι, ντοματίνια, φεττες πορτοκαλιού,
τραγανό προσιούτο με σάλτσα από μέλι και βαλσάμικο

Rocket salad mixed with tomatoes, onions, parmesan cheese
and Italian dressing
Σαλάτα ρόκας ανάμεικτη με ντομάτα, κρεμμύδι, τυρί παρμεζάνα
και Ιταλική σάλτσα

Prices include all legal surcharges
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες χρεώσεις

Seafood & beef are frozen
Τα Θαλασσινά & το βοδινό είναι κατεψυγμένα

Primi

Main | Kυρίως

Risotto al Quadro

13.50

Risotto alla Marinara

14.50

Risotto with chicken, onion, garlic, mushroom, marrows, pepper, fresh cream and parmesan
Ριζότο με κοτόπουλο, κρεμμύδι, σκόρδο, μανιτάρια, κολοκύθι, πιπεριά, φρέσκια κρέμα
και παρμεζάνα

Risotto with salmon, mussels and schrimp. Topped with tomato sauce, fresh cream and dill
Ριζότο με σολομό, μύδια και γαρίδες. Σερβίρεται με σάλτσα ντομάτας,
φρέσκια κρέμα και άνιθο

Pasta

Pasta | Ζυμαρικά

Spaghetti | Penne | Rigatoni | Tagliatelle (Homemade) | Linguine B/W(homemade)
Σπαγέττι | Πέννες | Ριγκατόνι | Ταλιατέλλες (σπιτικές) | Λινγκουίνι Α/Μ(σπιτικές)

(For Tagliatelle or linguine please add €2.50 more) - Ταλλιατέλλες ή Λινγκουίνι επιβαρύνονται με ακόμη €2.50

Napoletana

10.50

Bolognese

12.00

Della casa

12.90

Carbonara

12.90

Arrabbiata

11.80

Pollo Rusticano

13.90

Fresh tomato sauce, onions, garlic and fresh basil
Σάλτσα από φρέκιες ντομάτες, κρεμμύδι, σκόρδο και φρέσκο βασιλικό

Ground beef and pork sauce
Σάλτσα με κιμά βοδινό και χοιρινό

Sauce made of garlic, Pancetta, onions, fresh pepper, mushrooms and tomato sauce
Σάλτσα με σκόρδο, μπέικον Πανσέτα, κρεμμύδι, πιπεριές, μανιτάρια και σάλτσα ντομάτας

Sauce made of garlic, Pancetta, wine, egg yolk and fresh cream
Σάλτσα με σκόρδο, μπέικον Πανσέτα, κρασί, κρόκο αυγού και φρέσκια κρέμα

Τomato sauce with garlic, onions, fresh basil and hot chilli pepper
Σάλτσα ντομάτας με σκόρδο, κρεμμύδι φρέσκο βασιλικό και καυτερή πιπεριά

Sauce with chicken breast, garlic, mushrooms, brocolli, Gorgonzola cheese, fresh cream
Σάλτσα με στηθος κοτόπουλου, σκόρδο, μανιτάρια, μπρόκολο, τυρι Γκορκονζόλα, φρέσκια κρέμα

Seafood & beef are frozen
Τα Θαλασσινά & το βοδινό είναι κατεψυγμένα

Prices include all legal surcharges
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες χρεώσεις

Pasta

Pasta | Ζυμαρικά

Pesto e rucola

12.80

Polpette Italiane (Italian Meatballs)

13.50

Vegetariana

12.30

Frutti di Mare

15.00

Aglio Olio e Basilico

10.50

Al Quadro

14.90

Gnocchi al Pollo

13.90

Ravioli al Pomodoro

13.50

Ravioli con Spinaci

13.50

Ravioli al Salmone

14.50

Fresh pesto sauce, tomato sauce, fresh cream, pine nuts and rocket
Φρέσκια σάλτσα Πέστο, σάλτσα ντομάτας, φρέσκια κρέμα, κουκουνάρια και ρόκα

Ground Beef and Pork Meatballs, garlic, onions, fresh herbs and spicy tomato sauce
Κεφτέδες με χοιρινό και βοδινό κιμά, σκόρδο, κρεμμύδι, φρέσκα μπαχαρικά
και πικάντικη σάλτσα ντομάτας

Sauce with mushrooms, garlic, onions, peppers, olives, tomatoes, marrows
Σάλτσα από μανιτάρια, σκόρδο, κρεμμύδι, πιπεριές, ελιές, ντομάτες, κολοκύθι

Shrimp, salmon, musells, tomato sauce, dill and fresh cream
Γαρίδες, σολομός, μύδια, σάλτσα ντομάτας, άνιθο και φρέσκια κρέμα

Fresh basil, garlic and olive oil sauce
Σάλτσα με φρέσκο βασιλικό, σκόρδο και ελαιόλαδο

Cherry tomatoes, beef, garlic, rocket, fresh onions, white wine and fresh cream
Ντοματίνια, βοδινό, σκόρδο, ρόκα, φρέσκο κρεμμύδι, λευκό κρασί και φρέσκια κρέμα

Chicken, fresh onions, garlic, cherry tomatoes, broccoli, fresh thyme, fresh cream, parmesan
Κοτόπουλο, φρέσκα κρεμμύδια, σκόρδο, ντοματίνια, μπρόκολι, φρέσκο θυμάρι,
φρέσκια κρέμα, παρμεζάνα

Ravioli filled with sun dried tomatoes, Ricotta cheese,
served with a creamy sauce of sun dried tomatoes and fresh cream
Ραβιόλι γεμιστό με λιαστές ντομάτες και τυρί Ρικότα.
Σερβίρεται με κρεμώδη σάλτσα από λιαστές ντομάτες και φρέσκια κρέμα

Ravioli filled with spinach and Ricotta cheese,
served with a creamy sauce of fresh spinach, walnuts and fresh cream
Ραβιόλι γεμιστό με σπανάκι και τυρί Ρικότα.
Σερβίρεται με κρεμώδη σάλτσα από φρέσκο σπανάκι, καρύδια και φρέσκια κρέμα

Stuffed Ravioli with smoked salmon and Ricotta cheese.
Served with smoked salmon, fresh cream and dill sauce
Γεμιστά Ραβιόλι με καπνιστό σολομό και τυρί Ρικότα.
Σερβίρονται με σάλτσα καπνιστού σολομού, φρέσκιας κρέμας και άνιθο

Prices include all legal surcharges
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες χρεώσεις

Seafood & beef are frozen
Τα Θαλασσινά & το βοδινό είναι κατεψυγμένα

Dal Forno

Oven Baked | Στο φούρνο

Lasagne

12.80

Cannelloni con Pollo e Funghi

12.50

Cannelloni con Spinaci e Ricotta

12.00

Secondi
Orata

17.50

Salmone con Limone e Aneto salsa

19.00

Gamberoni o Cozze con Champagne ed Aglio

17.50

Pesce Spada

17.50

Polpo alla Marinara

18.50

With ground pork, beef, tomato sauce, cheese and bechamel sauce
Λαζάνια με κιμά χοιρινό, βοδινό, σάλτσα ντομάτας, τυρί και σάλτσα Μπεσαμέλ

Stuffed with chicken, mushrooms, cheese, tomato sauce and bechamel cream
Κανελλόνι με γέμιση από κοτόπουλο, μανιτάρια, τυρί, σάλτσα ντομάτας και μπεσιαμέλ

Stuffed with fresh spinach leaves, fresh onions, Ricotta cheese and thyme.
Served with tomato sauce and cheese
Κανελλόνι με γέμιση από φρέσκο σπανάκι, φρέσκα κρεμμύδια, τυρί Ρικότα,
και θυμάρι. Σερβίρεται με σάλτσα ντομάτας και τυρί

Main | Kυρίως
Seafood | Θαλασσινά

Fresh sea bream fillet with “Ladolemono”(olive oil, lemon) sauce, onion and parsley
Φρέσκο φιλέτο Τσιππούρας με Λαδολέμονο, κρεμμύδι και μαϊντανό

Salmon fillet with lemon shavings, dill and fresh cream
Φιλέτο σολομού με φλίδες λεμονιού, άνιθο και φρέσκια κρέμα

Shrimp or mussels with garlic, dill and champagne sauce
Γαρίδες ή μύδια με σκόρδο, άνιθο, σάλτσα με σαμπάνια και φρέσκια κρέμα

Sword fish marinated with dill, lemon zest and garlic
Ξιφίας μαριναρισμένος με άνιθο, λεμόνι και σκόρδο

Octopus topped with an aromatic Chimichurri sauce
Χταπόδι με αρωματισμένη σάλτσα τσιμιτσούρι

Seafood & beef are frozen
Τα Θαλασσινά & το βοδινό είναι κατεψυγμένα

Prices include all legal surcharges
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες χρεώσεις

Carne

Meat Plates | Κρεατικά

Pollo alla Siciliana				 15.50
Chicken with onions, garlic, peppers and sweet chilli tomato sauce
Κοτόπουλο με κρεμμυδι, σκόρδο, πιπεριές και γλυκιά σάλτσα από τσίλλι και ντομάτα

Pollo al Quadro				 16.50
Chicken with blue cheese, white wine, fresh cream, demi-glace sauce
Κοτόπουλο με τυρί Γκορκονζόλα, φρέσκια κρέμα, λευκό κρασί και Ντέμι Γκλάς

Pollo all’ Italiana				 14.80
Chicken fillet stuffed with sundried tomatoes, mozzarella, estragon and cheese
Served with creamy sauce from fresh cream and sundried tomatoes
Κοτόπουλο φιλέτο γεμιστό με λιαστές ντομάτες και Μοτσαρέλλα, εστραγκόν και τυρί
Σερβίρεται με κρεμώδη σάλτα από φρέσκια κρέμα και λιαστές ντομάτες

Scaloppine al Marsala				 16.00
Pork fillet with onions, mushrooms, fresh cream and Marsala wine
Φιλέτο χοιρινό με κρεμμυδι, μανιτάρια, φρέσκια κρέμα και κρασί Μαρσάλα

Scaloppine ai Funghi di Bosco				 16.50
Pork fillet with wild mushrooms, demi-glace, red wine and fresh cream
Φιλέτο χοιρινό με άγρια μανιτάρια, Ντέμι Γκλάς, κόκκινο κρασί, φρέσκια κρέμα

Filetto al Parmigiano				 22.50
Beef Fillet steak with onions, white wine, demi-glace, Parmesan cheese and fresh cream
Βοδινό φιλέτο με κρεμμύδι, λευκό κρασί, Ντέμι Γκλάς, τυρί παρμεζάνας και φρέσκια κρέμα

Filetto con salsa Diane				 22.50
Beef fillet with onions, mushrooms, red wine, demi-glace, mustard and fresh cream
Βοδινό φιλέτο με κρεμμύδια, μανιτάρια, κόκκινο κρασί, Ντέμι Γκλάς,
μουστάρδα και φρέσκια κρέμα

Filetto con salsa al Pepe nero				 22.50
Beef fillet with peppercorn, red wine demi-glace and fresh cream
Βοδινό φιλέτο με σάλτσα από πιπερόκοκκους, κόκκινο κρασί, Ντέμι Γκλάς
και φρέσκια κρέμα

Filetto con salsa all’ Aglio				 21.80
Beef fillet with fresh garlic, white wine demi-glace and fresh cream
Βοδινό φιλέτο με φρέσκο σκόρδο, λευκό κρασί, Ντέμι Γκλάς και φρέσκια κρέμα

Angello Arrostito				
19.50
Oven Cooked lamb - Kleftiko style with lemon zest, thyme, served with a light mint sauce
Αρνί στο φούρνο (Στυλ Κλέφτικο) με λεμόνι και θυμάρι.
Σερβίρεται με ελαφριά σάλτσα δυόσμου

Prices include all legal surcharges
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες χρεώσεις

Seafood & beef are frozen
Τα Θαλασσινά & το βοδινό είναι κατεψυγμένα

Pizza

Pizza | Πίτσα

Pizza Margherita

10.80

Pizza Capricciosa

11.80

Pizza Νapoletana

11.90

Pizza Vegetariana

11.50

Pizza Ηawaiana

11.90

Pizza Vesuvio

11.50

Pizza al Tonno

10.80

Pizza Quattro Stagioni

12.50

Pizza Marino

12.80

Pizza Piccante

12.50

Tomato and Mozzarella cheese
Ντομάτα και τυρί Μοτσαρέλλα

Tomato, Mozzarella cheese, ham, mushrooms
Ντομάτα, τυρί Μοτσαρέλλα, xάμ, μανιτάρια

Tomato, Mozzarella cheese, anchovies, olives, capers
Ντομάτα, τυρί Μοτσαρέλλα, aντζούγιες, ελιές, κάπαρη

Tomato, Mozzarella cheese, onions, sweet corn, olives,
mushrooms, fresh peppers
Ντομάτα, τυρί Μοτσαρέλλα, κρεμμύδι, καλαμπόκι, ελιές,
μανιτάρια και φρέσκια πιπεριά

Tomato, Mozzarella cheese, ham and pineapple
Ντομάτα, τυρί Μοτσαρέλλα, χαμ και ανανά

Tomato, Mozzarella cheese, ham
Ντομάτα, τυρί Μοτσαρέλλα, χαμ

Tomato, Mozzarella cheese, onion and tuna
Ντομάτα, τυρί Μοτσαρέλλα, κρεμμύδι και τόνος

Tomato, Mozzarella cheese, ham, mushrooms, artichokes, olives
Ντομάτα, τυρί Μοτσαρέλλα, χαμ, μανιτάρια, αγκινάρες, ελιές

Tomato, Mozzarella cheese, bacon, mushrooms, pepperoni, green peppers
Ντομάτα, τυρί Μοτσαρέλλα, μπέικον, μανιτάρια, πεπερόνι, πρασινές πιπεριές

Tomato, Mozzarella cheese, pepperoni sausage, onions, fresh chillies
Ντομάτα, τυρί Μοτσαρέλλα, πεπερόνι, κρεμμύδια, φρέσκα τσίλι

Seafood & beef are frozen
Τα Θαλασσινά & το βοδινό είναι κατεψυγμένα

Prices include all legal surcharges
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες χρεώσεις

Pizza

Pizza | Πίτσα

Pizza alla Greca

12.80

Pizza del Grande Paese

12.90

Pizza al Quadro

13.00

Pizza ai Frutti di Mare

13.80

Pizza Dolce Vita

13.00

Pizza ai Quattro Formaggi

11.50

Calzone Colosseo

13.20

Calzone Classico

12.50

Tomato, Mozzarella cheese, fetta cheese, olives, fresh tomato, oregano
Ντομάτα, τυρί Μοτσαρέλλα, φέττα, ελιές, φρέσκια ντομάτα, ρίγανη

Tomato, Mozzarella cheese, chicken, sweet corn, pineapple
Ντομάτα, τυρί Μοτσαρέλλα, κοτόπουλο, καλαμπόκι, ανανάς

Tomato, Mozzarella cheese, ham, bacon, onion, mushrooms,
fresh pepper, sliced tomato, olives
Ντομάτα, τυρί Μοτσαρέλλα, xάμ, μπέικον, κρεμμύδι,
φρέσκιες πιπεριές, φέτες ντομάτας, ελιές

Tomato, Mozzarella cheese, shrimp, musells, tuna, octopus
Ντομάτα, τυρί Μοτσαρέλλα, γαρίδες, μύδια, τόνος και χταπόδι

Tomato, Mozzarella cheese, prosciutto, rocket, cherry tomatoes
Ντομάτα, τυρί Μοτσαρέλλα, προσούτο, ρόκα και ντοματίνια

Pizza with 4 cheeses
Πίτσα 4 τυριών

Half moon folded pizza with tomatoes, Mozzarella cheese, ham,
mushrooms, pepperoni
Κλειστή πίτσα με ντομάτες, τυρί μοτσαρέλλα, χαμ, μανιτάρια, πεπερόνι

Half moon folded pizza with tomatoes, Mozzarella cheese, ham
Κλειστή πίτσα με ντομάτες, τυρί μοτσαρέλλα και χαμ

Pizza Gluten Free

(Order 1 day in Advance - Παραγγελία 1 μέρα πρίν)

Make your own with up to 3 ingredients
Πιτσα χωρίς γλουτένη. Φτιάξτε τη δική σας με μέχρι 3 υλικά
Additional Ingredients (each)
Επιπλέον Υλικά (το καθένα)

Prices include all legal surcharges
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες χρεώσεις

12.50

0.50

Seafood & beef are frozen
Τα Θαλασσινά & το βοδινό είναι κατεψυγμένα

Angolo Vegatariano

Vegetarian | Χορτοφαγικά

Risotto Vegetariano

13.50

Pasta Napoletana

10.50

Pasta all’ Arrabbiata

11.80

Pasta Vegetariana

12.30

Pasta Aglio Olio e Basilico

10.50

Ravioli al Pomodoro

13.50

Ravioli con Spinaci

13.50

Pizza Vegetariana

11.50

Pasta al Pesto e Rucola

12.80

Risotto with vegetables and tomato sauce
Ριζότο με λαχανικά και σάλτσα ντομάτας

Pasta with tomato sauce
Ζυμαρικά με σάλτσα ντομάτας

Pasta with tomato sauce with garlic, onions, fresh basil and hot chilli pepper
Ζυμαρικά με σάλτσα ντομάτας με σκόρδο, κρεμμύδι, φρέσκο βασιλικό και καυτερή πιπεριά

Pasta with mushrooms, garlic, onions, peppers, marrows, olives and tomato Sauce
Ζυμαρικά με σάλτσα από μανιτάρια, σκόρδο, κρεμμύδι, πιπεριές, κολοκύθι, ελιές και ντομάτες

Pasta with fresh basil, garlic and olive oil sauce
Ζυμαρικά με σάλτσα από φρέσκο βασιλικό, σκόρδο και ελαιόλαδο

Ravioli filled with sun dried tomatoes, Ricotta cheese,
served with a creamy sauce of sun dried tomatoes and fresh cream
Ραβιόλι γεμιστό με λιαστές ντομάτες και τυρί Ρικότα.
Σερβίρεται με κρεμώδη σάλτσα από λιαστές ντομάτες και φρέσκια κρέμα

Ravioli filled with spinach and Ricotta cheese,
served with a creamy sauce of fresh spinach, walnuts and fresh cream
Ραβιόλι γεμιστό με σπανάκι και τυρί Ρικότα.
Σερβίρεται με κρεμώδη σάλτσα από φρέσκο σπανάκι, καρύδια και φρέσκια κρέμα

Tomato, Mozzarella cheese, onions, sweet corn, olives,
mushrooms, fresh peppers
Ντομάτα, τυρί Μοτσαρέλλα, κρεμμύδι, καλαμπόκι, ελιές,
μανιτάρια, και φρέσκια πιπεριά

Pasta with fresh pesto sauce, tomato sauce, fresh cream, pine nuts and rocket
Ζυμαρικά με φρέσκια σάλτσα Πέστο, σάλτσα ντομάτας,
φρέσκια κρέμα, κουκουνάρια και ρόκα

Seafood & beef are frozen
Τα Θαλασσινά & το βοδινό είναι κατεψυγμένα

Prices include all legal surcharges
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες χρεώσεις

Il menu dei Bambini

Kids Menu | Παιδικό Μενού

Spaghetti alla Napoletana or Bolognese

5.20

Burger & Chips (Patatine)

5.00

Chicken Nuggets & Chips

6.00

Fish Fingers & Chips

5.80

Pizza Margherita

5.20

Pizza Capricciosa

5.80

Pizza Ηawaiana

5.80

Spaghetti with tomato sauce or with minced meat
Σπαγέτι με σάλτσα ντομάτας ή κιμά

Μπιφτέκι με πατάτες τηγανητές

Κοτομπουκιές με πατάτες τηγανητές

Ψαροκροκέττες (δάκτυλα) με πατάτες τηγανητές

Tomato and Mozzarella cheese
Ντομάτα και τυρί Μοτσαρέλλα

Tomato, Mozzarella cheese, ham, mushrooms
Ντομάτα, τυρί Μοτσαρέλλα, xάμ, μανιτάρια

Tomato, Mozzarella cheese, ham and pineapple
Ντομάτα, τυρί Μοτσαρέλλα, χαμ και ανανά

Please note:

We can prepare ANY PASTA dish or Pizza in half portion in reduced prices
for our little friends
Μπορούμε να ετοιμάσουμε οποιοδήποτε πιάτο ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ή ΠΙΤΣΑ στη μισή ποσότητα
για χαμηλότερη τιμή της αναγραφόμενης για τους μικρούς μας φίλους

Quadro Bambini

VIRGIN MOJITO

Kids Cocktails | Παιδικά Κοκτέιλ

(Non Alcoholic - Χωρίς Αλκοόλ)		4.20

Strawberry, Mango, Peach, Passion Fruit
Fresh mint, fresh lime, crushed Ice and soda
Φράουλα, Μάνγκο, Ροδάκινο, Πάσιον Φρούτ
Φρέσκος δυόσμος, φρέσκο γλυκολέμονο, σπαστός πάγος και σόδα

ΝON ALCOHOLIC COCKTAIL
Mixed Juices and grenadine
Ανάμικτοι χυμοί και γκρενατίνη

Strawberry Smoothie

(Χωρίς Αλκοόλ)		3.90

(Χωρίς Αλκοόλ)		4.50

Frozen strawberries, milk or apple juice
Φράουλες, γάλα ή χυμός μήλου
Prices include all legal surcharges
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες χρεώσεις

Le Bibite

Soft Drinks | Αναψυκτικά

		
MINERAL WATER

(μεταλλικό νερό)

1L

2.95

SAN PELLEGRINO SPARKLING

(μεταλλικό νερό)

25cl

2.50

SAN PELLEGRINO SPARKLING

(μεταλλικό νερό)

75cl

3.50

25cl

3.50

43cl

4.50

25cl

2.50

43cl

3.80

25cl

2.50

43cl

3.80

33cl

3.50

25cl

2.50

ICED TEA large (peach, lemon) τσάι κρύο μεγάλο - ροδάκινο, λεμόνι 43cl

3.50

ENERGY DRINKS ποτά ενέργειας

3.90

FRESH ORANGE JUICE

(φρέσκος χυμός πορτοκάλι)

FRESH ORANGE JUICE (Large)
SOFT DRINKS

αναψυκτικά

SOFT DRINKS (Large)
FRUIT JUICES

αναψυκτικά μεγάλα

φρουτοχυμοί

FRUIT JUICES (Large)
MILKSHAKES

φρέσκος χυμός πορτοκάλι μεγάλος

φρουτοχυμοί μεγάλοι

αναμίξεις γάλακτος

ICED TEA regular (peach, lemon) τσάι κρύο - ροδάκινο, λεμόνι

25cl

Le Birre & i Sidri & Αlco Pops

Beers & Cider & Alco Pops | Μπύρες & Μηλίτης & έτοιμα αλκοολούχα
		
KEO Draught small (Βαρελίσια μικρή)

28.5cl

2.70

KEO Draught large (Βαρελίσια μεγάλη)

57cl

3.90

KEO bottled

33cl

3.00

CARLSBERG bottled

33cl

3.00

NASTRO AZZURO

33cl

4.50

HEINEKEN

33cl

4.50

CORONA

33cl

4.50

GUINNESS

44cl

5.50

MAGNERS CIDER

33cl

4.50

SMIRNOFF ICE

27.5cl

4.50

Prices include all legal surcharges
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες χρεώσεις

Long Drinks & Cocktails

Long Drinks & Cocktails | Ποτά διαρκείας & κοκτέιλ

CUBA LIBRE

4.50

BRANDY SOUR

4.50

TEQUILA SUNRISE

4.50

VECCHIA ROMAGNA COLLINS

4.50

COSMOPOLITAN

4.90

SEX ON THE BEACH

4.90

Rum, fresh lime, coke
Ρούμι, φρέσκο λάιμ, κόλα

Brandy, Lemon Squash, Angostura Bitters, Soda
Μπράντυ, λεμονάδα σκουώς, Ανγκοστούρα, σόδα

Tequila, Orange Juice, Grenadine
Τεκίλα, χυμός πορτοκάλι, γκρενατίνη

Vecchia brandy, lemon squash, angostura, soda
Μπράντυ Vecchia, λεμονάδα σκουώς, ανγκοστούρα, σόδα

Vodka, triple sec, fresh lime, cranberry juice
Βότκα, λικέρ πορτοκαλιού-λεμονιού, φρέσκο λάιμ, χυμός μούρων

Vodka, peach schnapps, orange juice, grenadine
Βότκα, σναπς ροδάκινο, χυμός πορτοκάλι, γκρενατίνη

PALOMA		5.50
Tequila, pink grapefruit soda
Τεκίλα, σόδα ροζέ γκρέιπφρουτ

FROZEN STRAWBERRY DAIQUIRI		

5.50

QUADRO SPECIAL		

5.50

LONG ISLAND ICE TEA

5.50

PINA COLADA

5.50

Rum, fresh lime, strawberries, triple sec
Ρούμι, φρέσκο λάιμ, φράουλες, λικέρ πορτοκαλιού - λεμονιού

Vodka, kiwi liqueur, passion fruit, cranberry juice
Βότκα, λικέρ ακτινίδιου, πάσιον φρουτ, χυμός μούρων

Vodka, gin, rum, tequila, triple sec, lemon squash, Cola
Βότκα, τζίν, τεκίλα, ρούμι, λικέρ πορτοκάλι - λεμόνι, λεμονάδα σκουώς, κόλα

Rum, coconut liqueur, pineapple juice, fresh cream
Ρούμι, λικέρ ινδοκάρυδο, χυμός ανανά, φρέσκια κρέμα

Prices include all legal surcharges
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες χρεώσεις

Le Bevande Alcoliche

Imported Spirits 4cl | Εισαγόμενα Αλκοολούχα 4cl

VODKA (Smirnoff)

3.90

VODKA (Grey Goose)

5.50

BACARDI (Bacardi Rum, Captain Morgan Spice or Black

3.90

GIN (Gordon’s or Bombay Saphire)

3.90

GIN PREMIUM (Hendrick’s, Tanqueray Ten, Caorunn)

5.50

TEQUILA (Jose Quervo White or Gold)

3.90

WHISKY Regular (JW Red Label, Famous Grouse)

3.90

WHISKY Deluxe (Chivas Regal 12 years, JW Black Label 12 years)

4.90

WHISKY Single Malt (Glenmorangie 10 years)

6.00

WHISKY Tenessee (Jack Daniels)

4.90

BOURBON (Jim Beam)

4.90

FIVE KINGS (Cyprus Brandy 15 years)

3.20

METAXA CLASSIC 5*

3.90

METAXA CLASSIC 7*

3.90

VECCHIA ROMAGNA		

4.50

COURVOISIER Cognac

4.90

MARTELL Cognac

4.90

REMY MARTIN Cognac

5.40

Plus MIXERS - προσμίξεις

1.20

Prices include all legal surcharges
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες χρεώσεις

Liquori e Digestivi

Liqueurs & Digestives | Λικέρ & Χωνευτικά 4cl
		
OUZO		3.20
CAMPARI		3.90
MARTINI Dry, Bianco, Rosso		

3.90

TIA MARIA 		

3.90

BAILEYS		3.90
SAMBUCCA White, Black		 3.90
BENEDICTINE		3.90
DRAMBUIE		3.90
COINTREAU		3.90
SOUTHERN COMFORT		

3.90

GRAND MARNIER		

3.90

FRANGELICO		3.90
MALIBU		3.90
GRAPPA		3.90
JAGERMEISTER		3.90
UNDERBERG		3.90
AMARETTO DI SARRONO		

3.90

LIMONCELLO		3.90

23812222

AMARO MONTENEGRO		

4.50

