
Κλασική ιταλική Τrattoria στην πιο αναβαθμισμένη της εκδοχή.
Παραδοσιακές και συνάμα εκλεπτυσμένες συνταγές, παραδοσιακά αλλαντικά – τυριά και 
μια πλούσια κάβα με εξαιρετικές ετικέτες κρασιών, θα σας ταξιδέψουν στην άλλη πλευρά 

του πελάγους, μέχρι τις Ιταλικές ακτές.

TRATTORIA



DOLCI 

Φ.Π.A. ΣYMΠEPIΛAMBANETAI ΣTIΣ TIMEΣ 
«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 
ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ  
(ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)»
Το κατάστημα υποχρεούται στην έκδοση αναλυτικών  
αποδείξεων μηχανής, θεωρημένων από τη Δ.Ο.Υ.

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θέση 
δίπλα στην έξοδο για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
Το λάδι που χρησιμοποιείται στις σαλάτες είναι ελαιόλαδο.  
Για το τηγάνισμα των προϊόντων χρησιμοποιείται ηλιέλαιo.
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Διευθυντής Ξενοδοχείου

TIRAMISU

PROFITEROL

AFFOGATO 
Παγωτό Βανίλια ,καφέ Espresso,λικέρ Frangelico 

GELATO DEL GIORNO DELLA CASA           

CAPRESE
ντομάτα, Mozzarella di Bufala, βασιλικό

RUCOLA   
ρόκα, νιφάδες Παρμεζάνας, βαλσάμικο

INSALATA DI SPΙNACI
σπανάκι, μανιτάρια, φυστίκι Αιγίνης, βαλσάμικο, Παρμεζάνα     

BURRATA CON POMODORI
ντοματίνια, βαλσάμικο, πέστο βασιλικού

INSALATA DI CESARE CON POLLO
κοτόπουλο, μπέικον, Παρμεζάνα, σάλτσα του Καίσαρα

MARGHERITA

CARBONARA

DEL VILLAGGIO
ντομάτα, Φέτα, ελιές, κάπαρη, κρεμμύδι, ρίγανη

PEPPERONI
σάλτσα ντομάτας, Mοτσαρέλα, σαλάμι Peperone

TARTUFO E GORGONZOLA
μανιτάρια, Gorgonzola,τρούφα, ρόκα

MELANZANA NELLA MIA
σάλτσα ντομάτας, μελιτζάνα, , Scamorza, βασιλικό

CARPACCIO DI BRESAOLA        
Bresaola, ρόκα, Παρμεζάνα ,μαριναρισμένα κολοκυθάκια   

BRUSCHETTA CON POMODORO  
MOΖΖARELLA E PROSCIUTTO 
Μπρουσκέτα με ντομάτα, Μοτσαρέλα ,Προσούτο

FUNGHI
Ποικιλία μανιταριών σωτέ με σκόρδο, βαλσάμικο, άρωμα τρούφας

ANTIPASTO MISΤO
Ποικιλία αλλαντικών και τυριών, με τα συνοδευτικά τους.

RISOTTO AL TARTUFO
μανιτάρια, τρούφα, Παρμεζάνα Reggiano    

SPAGHETTI ALLA CARBONARA

LINGUINI AGLIO OLIO ALLE VONGOLE 
κυδώνια αχνιστά, σκόρδο, μαϊντανό, peperoncino

FETTUCCINE CON SALMONE E ZUCCHINE
σολομό, φρέσκα κολοκυθάκια

PAPARDELLE AL RAGU DI MANZO
μοσχαράκι ραγού 

GARGANELLI AL POLLO     
κοτόπουλο, λιαστή ντομάτα, πέστο βασιλικού, Pecorino

INSALATA

PIZZA

ANTIPASTI

PRIMI PIATI 

PESCE E CARNE

BRANZINO ALLA FΙORENTINA  
AL FORNO
λαυράκι φιλέτο, σπανάκι, μανιτάρια, Παρμεζάνα

TAGLIATA DI MANZO    
Rib Eye Black Angus Steak, ρόκα ,Παρμεζάνα

PICCATA CON POLLO          
Kοτόπουλο, κάπαρη, βούτυρο, λεμόνι

ΣΟΥΠΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ 

MINI CAPRESE 

ΜΙΝΙ ΣΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ 

ΠΕΝNΕΣ BOLOGNESE

ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΠΙΤΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

ΦΙΛΕΤΟ ΨΑΡΙΟΥ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΜΙΝΙ PROFITEROL 

ΠΑΓΩΤΟ  

ΠΑΙΔΙΚO ΜΕΝΟY 



ΕΠΙΛΟΓΕΣ HALF BOARD 

INSALATE - ANTIPASTI
CAPRESE

ντομάτα,Burrata

RUCOLA    
ρόκα, νιφάδες Παρμεζάνας, βαλσάμικο

INSALATA DI SPINACI   
σπανάκι, μανιτάρια, φυστίκι Αιγίνης, βαλσάμικο, Παρμεζάνα

CARPACCIO DI BRESAOLA      
Βresaola, ρόκα, Παρμεζάνα, μαριναρισμένα κολοκυθάκια

BRUSCHETTA CON POMODORO  
MOZZARELLA E PROSCIUTTO

μπρουσκέτα με ντομάτα, Μοτσαρέλα, Προσούτο

PIZZA - PESCE E CARNE
MARGΗERITA

PEPPERONI    
σάλτσα ντομάτας, Μοτσαρέλα, σαλάμι Peperone

FETTUCCINE CON  SALMONE E ZUCCHINE                                                               
σολομός, φρέσκα κολοκυθάκια

BRANZINO ALLA FIORENTINA AL FORNO     
λαβράκι φιλέτο, σπανάκι, μανιτάρια, Παρμεζάνα

GARGANELLI AL POLLO
κοτόπουλο, λιαστή ντομάτα, πέστο βασιλικού, Pecorino

DOLCI 
 PROFITEROL    

AFFOGATO      
παγωτό βανίλια ,καφέ espresso, λικέρ Frangelico



ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Το ξενοδοχείο μας στα πλαίσια του ευρωπαϊκού κανονισμού 1169/2011/ΕΕ και προς εναρμόνιση με την εν λόγω νομοθεσία(άρθρο 44-για τα μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα) θα ήθελε να ενημερώσει τους πελάτες της για τα εξής:
Παρακάτω παρατίθεται η λίστα με τα επίσημα αναγνωρισμένα αλλεργιογόνα τρόφιμα. Σε περίπτωση που κάποιος είναι  αλλεργικός σε κάποιο από 
τα παρακάτω τρόφιμα παρακαλώ  ζητήστε την βοήθεια από το εξειδικευμένο προσωπικό του ξενοδοχείου μας για να σας κατατοπίσει όσον αφορά 
την παρουσία τους ή όχι στα προϊόντα της επιλογή σας και να σας βοηθήσει στην σωστή και ασφαλή επιλογή των προϊόντων μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ:
1.  ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ που περιέχουν γλουτένη, δηλαδή: σιτάρι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, όλυρα,

σιτηρό kamut ή υβριδικές ποικιλίες τους, και προϊόντα με βάση τα δημητριακά αυτά
2. ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔH και προϊόντα με βάση τα καρκινοειδή (πχ καβούρια, γαρίδες, αστακοί κλπ)
3. ΑΥΓA και προϊόντα με βάση τα αυγά.
4. ΨAΡΙΑ και προϊόντα με βάση τα ψάρια.
5. ΑΡΑΧIΔΕΣ (φιστίκια αράπικα) και προϊόντα με βάση τις αραχίδες.
6. ΣOΓΙΑ και προϊόντα με βάση τη σόγια
7. ΓAΛΑ και προϊόντα με βάση το γάλα (συμπεριλαμβανομένης της λακτόζης)
8.  ΚΑΡΠΟI ΜΕ ΚEΛΥΦΟΣ, δηλαδή αμύγδαλα, φουντούκια, καρύδια, καρύδια κάσιους,

καρύδια πεκάν, καρύδια Βραζιλίας, φιστίκια, καρύδια μακαντάμια και καρύδια Κουίνσλαντ και προϊόντα με βάση τα ανωτέρω
9. ΣEΛΙΝΟ και προϊόντα με βάση το σέλινο
10. ΣΙΝΑΠΙ και προϊόντα με βάση το σινάπι
11. ΣΠOΡΟΙ ΣΗΣΑΜΙΟY και προϊόντα με βάση τους σπόρους σησαμιού.
12.  ΔΙΟΞΕIΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕIΟΥ και θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10mg/kg ή 10 mg/litre εκπεφρασμένο ως SO2.

(Χρησιμοποιούνται ως αντιοξειδωτικό και συντηρητικό, π.χ. στο κρασί και στα επεξεργασμένα τρόφιμα)
13. ΛΟYΠΙΝΟ και προϊόντα με βάση το λούπινο.
14. ΜΑΛAΚΙΑ και προϊόντα με βάση τα μαλάκια. (πχ αχιβάδες, καλαμάρια, χταπόδια, μύδια, χτένια κλπ).



Φ.Π.A. ΣYMΠEPIΛAMBANETAI ΣTIΣ TIMEΣ 
V.A.T. IS INCLUDED IN PRICES

MEHRWERTSTEUER IM PREIS INBEGRIFFEN
Н.Д.С. ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ

«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 
ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)»

«CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY 
IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT - INVOICE)».

«DER KONSUMENT IST NICHT ZUR ZAHLUNG VERPFLICHTET, 
WENN DER ZAHLUNGSBELEG (QUITTUNG-RECHNUNG) NICHT AUSGEHÄNDIGT WIRD».

 «КЛИЕНТ НЕ ОБЯЗАН ПЛАТИТЬ, 
ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧИЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАССОВЫЙ ЧЕК (ЧЕК – КВИТАНЦИЯ)»

Το κατάστημα υποχρεούται στην έκδοση αναλυτικών αποδείξεων μηχανής,
θεωρημένων από τη Δ.Ο.Υ.

The restaurant / bar is legally required to issue official receipts,
certified by the relevant tax office.

Restaurants und Bars sind gesetzlich verpflichtet, 
vom zuständigen Finanzamt bescheinigte Quittungen auszustellen.

Ресторан/бар обязан выдать подробный кассовый чек, заверенный налоговой инспекцией

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θέση 
δίπλα στην έξοδο για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.

The restaurant / bar is legally required to present complaint/comment forms 
in a special box next to the exit

Restaurants und Bars sind gesetzlich verpflichtet, 
Beschwerdeformulare neben dem Ausgang vorzuweisen.
В ресторане/баре в особом месте рядом с выходом 

должна находиться книга жалоб и предложений.

Το λάδι που χρησιμοποιείται στις σαλάτες είναι ελαιόλαδο.  
The oil used on salads is olive oil.

 Für alle Salate wird Olivenöl verwendet.
В салатах используется оливковое масло.

Για το τηγάνισμα των προϊόντων χρησιμοποιείται ηλιέλαιo.  
Sunflower seed oil is used for frying

Zum Braten wird Sonnenblumenöl verwendet.
Для жарки продуктов используется подсолнечное масло.

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Διευθυντής Ξενοδοχείου
Responsible for implementation of statutory regulations: Hotel Manager

Verantwortliche Person für die Umsetzung der gesetzlichen Regelungen: Hoteldirektor
Ответственный за обеспечение: Директор Гостиницы




