
Pasta Ζυμαρικά
Choose your favourite pasta
Επιλέξτε τ’ αγαπημένα σας ζυμαρικά

VEGAN Pomodoro                                       8.85
Basil, garlic oil, tomato sauce & vegan mozzarella
Βασιλικός, σκορδέλαιο, σάλτσα ντομάτας & vegan 
μοτσαρέλλα

VEGAN Arrabbiata                                      9.10
Garlic, extra virgin olive oil, chilli, thyme, oregano, 
parsley & tomato sauce
Σκόρδο, τσίλι, θυμάρι, ρίγανη, μαϊντανός,  
σάλτσα ντομάτας

VEGAN Primavera                          9.45
Mushrooms, onion, diced red & yellow peppers,  
broccoli florettes, black olives, rocket leaves with 
pomodoro sauce
Μανιτάρια, κρεμμύδι, κόκκινη & κίτρινη πιπεριά, 
μπρόκολι, μαύρες ελιές, ρόκα, σάλτσα ντομάτας

Spaghetti Penne Rigatte

Starter  Ορεκτικά Salads Σαλάτες

Soup of the Day                                 3.95
Σούπα ημέρας

VEGAN Dough Balls “PizzaExpress”                 3.25
A PizzaExpress classic, served with vegan  
garlic butter
Τα κλασσικά της PizzaExpress, σερβίρονται  
με vegan σκορδοβούτυρο

VEGAN Dough Balls Doppio                   6.80
Double portions of our famous dough balls,  
served with hummus, vegan garlic butter &   
pestorissa dips
Διπλή μερίδα από τα διάσημα Ιταλικά  
φρεσκοψημένα ψωμάκια μας. Σερβίρονται με  
χούμους, vegan σκορδοβούτυρο & πικάντικο  
πέστο λιαστής ντομάτας

Garlic Bread                                                    3.65 
Baked dough brushed with vegan garlic butter
Ιταλικό ψωμί αλειμμένο με vegan σκορδοβούτυρο 
Add vegan mozzarella for 1.10 
Προσθέστε vegan μοτσαρέλλα με 1.10
 
Bruschetta Originale “PizzaExpress”               4.65
Red onions, tomatoes, vegan pesto & fresh basil
Κόκκινα κρεμμύδια, ντομάτες, vegan πέστο   
& φρέσκο βασιλικό

Funghi Pomodoro Gratinate                                6.70 
Fresh button mushrooms mixed with pomodoro 
sauce, garlic oil, chilli oil, gratinated in the oven, 
sprinkled with fresh parsley. Served with dough balls
Φρέσκα μανιτάρια μπατόν με σάλτσα ντομάτας, 
σκορδέλαιο, λάδι από τσίλι, ψημένα στο φούρνο   
& πασπαλισμένα με μαϊντανό. Σερβίρονται με  
Ιταλικά φρεσκοψημένα ψωμάκια

Sides  Συνοδευτικά

Mixed Salad                                                               3.95
Mixed leaves, tomatoes & cucumber,   
served with vegan Caesar dressing
Ανάμεικτη σαλάτα, ντομάτες, αγγουράκι,   
σερβίρεται με vegan σάλτσα Σήζαρ 

     VEGAN Beet’s Salad                                    5.75
Rocket leaves with warm beetroot, avocado   
& walnuts. Served with balsamic dressing
Φύλλα ρόκας με ζεστό παντζάρι, αβοκάντο   
& καρύδια. Σερβίρεται με βαλσάμικο
   

VEGAN Warm Vegetable Salad                       11.00
Chargrilled Italian vegetable salad of warm  
aubergine, red & yellow peppers, Santos tomatoes  
& marinated artichoke, rustica tomatoes,   
cucumber, Italian lentils, mint & basil. Served  
with balsamic dressing & warm dough sticks
Σαλάτα με ζεστά λαχανικά από μελιτζάνες, 
κόκκινες & κίτρινες πιπεριές ψημένες στη σχάρα, 
μαριναρισμένες αγκινάρες & ντοματίνια, λιαστές 
ντομάτες, αγγουράκι, Ιταλικές φακές, δυόσμο & 
βασιλικό. Σερβίρεται με σάλτσα από βαλσάμικο   
& Ιταλικά ψωμάκια

       VEGAN Beet’s Salad                                                 11.35
Rocket leaves with warm beetroot, avocado & 
 walnuts. Served with balsamic dressing
Φύλλα ρόκας με ζεστό παντζάρι, αβοκάντο &  
καρύδια. Σερβίρεται με σάλτσα από βαλσάμικο

VEGAN Rucola with Avocado   
and Quinoa Salad        10.35
Fresh wild rocket leaves & quinoa with fresh mint, 
parsley, red onion, tomato cubes, avocado, seeds   
of sunflower, pumpkin & walnuts. Served with  
vegan Caesar dressing
Φρέσκα φύλλα ρόκκας & κινόα με φρέσκο δυόσμο, 
μαϊντανό, κόκκινο κρεμμύδι, κύβους ντομάτας, 
αβοκάντο, ηλιόσπορους, σπόρους κολοκύθας &  
καρύδια. Σερβίρεται με vegan σάλτσα Σήζαρ 

VEGAN Spinach Salad                              11.85 
Baby spinach with mango, pomegranate, pine nuts  
& sesame seeds. Served with a balsamic dressing
Σπανάκι με μάνγκο, ρόδι, πινόλια & σουσάμι. 
Σερβίρεται με σάλτσα από βαλσάμικο

Vegan Menu

Vegan

Cheese



Pizza 
Classic base: Our traditional 10’’ Napolitano pizza base,
with the same recipe since 1965!
Η κλασσική μας πίτσα με την αυθεντική συνταγή του 1965!  

      VEGAN Margherita                                           8.50
Vegan Mozzarella, tomato sauce   
Vegan Μοτσαρέλλα, σάλτσα τομάτας

VEGAN Giardiniera                                               11.10
Artichokes, mushrooms, red peppers, Santos 
tomatoes, leeks, olives, garlic oil with vegan   
mozzarella, tomato sauce & vegan pesto base 
Αγκινάρες, μανιτάρια, κόκκινη πιπεριά, ντοματίνια, 
πράσο, ελιές, σκορδέλαιο με vegan μοτσαρέλλα,  
σάλτσα ντομάτα & vegan βάση πέστο

VEGAN Padana                                            11.00
Caramelised onions, spinach, red onions, tomato 
 sauce, garlic oil, vegan mozzarella & tomato sauce 
Καραμελωμένα κρεμμύδια, σπανάκι, σάλτσα 
ντομάτας, κόκκινα κρεμμύδια, σκορδέλαιο   
με vegan μοτσαρέλλα & σάλτσα ντομάτας

VEGAN Padrino                                         11.10
Chargrilled vegetables, roasted tomatoes, vegan 
mozzarella, tomato sauce & vegan pesto base                                
Λαχανικά σχάρας, λιαστές ντομάτες, vegan  
μοτσαρέλλα, σάλτσα ντομάτας & βάση από  
vegan πέστο

VEGAN Mezze                                             11.55
Smoked chilli chargrilled aubergine, sundried  
tomato harissa, jalapeno & Roquito peppers &  
vegan mozzarella. Finished with rocket & creamy 
hummus
Καπνιστό τσίλι, μελιτζάνες, λιαστές ντομάτες  
harissa, jalapeno  & Roquito πιπεριές  & vegan 
μοτσαρέλλα. Σερβίρεται με ρόκα  & κρεμώδες  
χούμους

 

VEGAN Pomodoro Pesto                   10.45
Vegan mozzarella, tomato sauce, cherry tomatoes,  
fresh basil, vegan pesto & garlic oil
Vegan μοτσαρέλλα, σάλτσα ντομάτας, ντοματίνια, 
φρέσκο βασιλικό, vegan πέστο & σκορδέλαιο

VEGAN Leggera Giardiniera                              11.10
Artichokes, mushrooms, red peppers, Santos 
tomatoes, leeks, olives, garlic oil, vegan   
mozzarella with a tomato & vegan pesto base
Αγκινάρες, μανιτάρια, κόκκινη πιπεριά, ντοματίνια, 
πράσο, ελιές, σκορδέλαιο, vegan μοτσαρέλλα με 
βάση από vegan ντομάτα πέστο

VEGAN Leggera Padana                                      10.65
Caramelised onions, spinach, red onions,  
tomato sauce, garlic oil & vegan mozzarella
Καραμελλωμένα κρεμμύδια, σπανάκι, σάλτσα  
ντομάτας, κόκκινα κρεμμύδια, σκορδέλαιο   
& vegan μοτσαρέλλα

Dessert Επιδόρπιο

Ice Cream - Παγωτό                                                       1.65
(per scoop of your choice)
(ανά μπάλα της επιλογής σας)

Lemon Sorbet - Σορμπέ Λεμόνι
Mango & Passion Fruit Sorbet
Σορμπέ Μάγκο & Φρούτα του Πάθους

Leggera Pizza
All under 600 calories. A classic-sized ring of our thin, 
crispy dough. The hole in the middle is filled with
fresh salad, finished with vegan Caesar dressing
Πίτσες με λιγότερες από 600 θερμίδες. Κλασσική λεπτή
και τραγανή ζύμη, με vegan σάλτσα Σήζαρ

Upgrade to a Romana base for €2.00. Our 14” bigger,
thinner, crispier crust is inspired by pizza from Rome
Επιλέξτε βάση Ρομάνα για €2.00. Εμπνευσμένη
από την κλασσική Ιταλική πίτσα: μεγαλύτερη,
πιο τραγανή και λεπτή  

Vegan Menu

Dishes containing this symbol can be requested as Gluten Free. Τα 

πιάτα με αυτή την ένδειξη μπορούν να ζητηθούν Χωρίς Γλουτένη.             

Contains chillies or spicy. Η συνταγή περιέχει τσίλι ή καυτερή ουσία.    

Contains nuts or nut oils. Although dishes without this symbol are 

made without nuts, there’s a possibility that traces of nuts may still be 

found in them. Please also watch out for stray olive stones. Η συνταγή 

περιέχει ξηρούς καρπούς ή έλαια αυτών. Τα υπόλοιπα προϊόντα μας 

δεν περιέχουν ξηρούς καρπούς ως υλικά, υπάρχει όμως η πιθανότητα 

ίχνη ξηρών καρπών να βρεθούν σε κάποια από αυτά.  

Prices are in euro and include all legal charges.

Οι τιμές είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες χρεώσεις.

For allergies or intolerance information, please ask your waiter.  

Για πιθανόν αλλεργίες, μιλήστε με το γκαρσόνι σας.

Vegan

Cheese


