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Χειροποίητα πιτάκια   1.60€
Τραγανά χειροποίητα πιτάκια που ζυμώνουμε καθημερινά, με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.

Ψωμάκι λευκό . 1,60€ 2 τεμάχια

Ψωμάκι ολικής άλεσης. 1,60€ 2 τεμάχια 

ΨΩΜΙ-ΠΙΤΑΚΙΑ

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

Hummus 6,20€
Με ΒΙΟ ρεβύθια, ταχίνι ολικής άλεσης & 
καπνιστή πάπρικα Ισπανίας 
& φρέσκο ρόδι. Συνοδεύεται από τραγανά
χειροποίητα πιτάκια που φτιάχνουμε καθημερινά. 

Φάβα Σαντορίνης    9,50€
Με γαρίδες σχάρας μαριναρισμένες σε περγαμόντο

Carpaccio μοσχαριού  13,50€                       
Carpaccio μοσχαριού ωρίμανσης 10 ημερών με sauce 

vitello tonnato, κρέμα παρμεζάνας & κάππαρη 

τηγανητή.

Μπουκιές μπακαλιάρου 6,90€
Τραγάνες μπουκιές με μπακαλιάρο Μεσογείου. 

Συνοδεύεται  από chutney ροδάκινου

Arancini μανιταριών 7,60€
Κροκέτες από ριζότο μανιταριών με πάστα τρούφας

και καπνιστή Provola.

Ποικιλία τυριών & αλλαντικών 15,00€                                                                                          
Pecorino με τρούφα, Grana Padano, Stracchino, Provola, 

Prosciutto crudo di San Daniele, Prosciutto Cotto, Speck & Salame

Finocchiona. Συνοδεύεται από chutney ροδάκινου & grissini. 

Για 2 άτομα

Ποικιλία gourmet 18,00€         

Pecorino με τρούφα, λευκό τυρί Άνδρου Λούβαρη, Gorgonzola

dolce, Brillo παλαιωμένο σε μούστο & Lazaretto Ιθάκης ΠΟΠ. 

Συνοδεύεται από chutney ροδάκινου & grissini. Για 2 άτομα



Βελουτέ λαχανικών   6,50€
Με κοτόπουλο

ΣΟΥΠΕΣ

Βελουτέ κολοκύθας   5,90€
Σούπα φρέσκιας κολοκύθας με τραγανό speck. 

Συνοδεύεται με μπισκότα από πικραμύγδαλο.

Νησιώτικη 8,70€
Σαλάτα με ντοματίνια Κρήτης, λευκό τυρί Άνδρου, κάππαρη & παξιμάδι 

χαρουπιού

Lenticchie 7.80€
Σαλάτα με ΒΙΟ φακές Γρεβενών, κυβάκια κολοκυθιού & καρότου, 

δυόσμο, ψητή πιπεριά Φλωρίνης μαριναρισμένη σε ξύδι Elixir 

Ιωαννίνων & τραγανό salame spianata piccante

Bowl time με κοτόπουλο 8,50€
Σαλάτα με κοτόπουλο, εσκαρόλ, radicchio, γαλλική σαλάτα, μαρούλι, 

ντοματίνια, καρότο, αβοκάντο & sauce γιαούρτι- ginger

Bowl time με γαρίδες 9,70€
Σαλάτα με γαρίδες, εσκαρόλ, radicchio, γαλλική σαλάτα, μαρούλι, 

ντοματίνια, καρότο, αβοκάντο & sauce εσπεριδοειδών

Quinoa con salmone 13.50€
Σαλάτα με κινόα, σολομό, μαρούλι, αγγούρι, goji berry & 

dressing πορτοκαλιού .

ΣΑΛΑΤΕΣ



COMFORD FOOD

VEGAN

Bontà burger 9,50€
Με μπιφτέκι από μοσχαρίσιο κιμά ωρίμανσης 10 ημερών, τυρί fontina,                                                           

chips κρεμμυδιού, πίκλες, iceberg & ντομάτα.                                                                                 

Συνοδεύεται από τηγανητές πατάτες Νάξου.

Chicken Wrap   6,30€
Χειροποίητη πίτα με φιλέτο κοτόπουλο, κυβάκια ντομάτας, αγγούρι 

& sauce γιαουρτιού με αβοκάντο

Patatine 4,80€
Χειροποίητα chips πατάτας Νάξου με crema di pecorino

Βελουτέ σούπα κολοκύθας 5,70€
Σούπα φρέσκιας κολοκύθας. Συνοδεύεται με μπισκότα από πικραμύγδαλο.

Lenticchie 7,20€
Σαλάτα με ΒΙΟ φακές Γρεβενών, κυβάκια κολοκυθιού & καρότου, δυόσμο, 

ψητή πιπεριά Φλωρίνης μαριναρισμένη σε ξύδι Elixir Ιωαννίνων. 

Bowl time 8,20€
Σαλάτα με χειροποίητα φαλάφελ φασολιών, εσκαρόλ, radicchio, γαλλική σαλάτα,

μαρούλι, ντοματίνια, καρότο, αβοκάντο & sauce εσπεριδοειδών

Wrap Vegan 5,90€
Χειροποίητη πίτα με polpetta di fagioli, κυβάκια ντομάτας, αγγούρι 

& sauce guacamole

Spaghetti Putanesca 11,50€
Με σάλτσα ντομάτας, κάππαρη & ελιά

Pizza Vegana 10,70 €
Με σάλτσα ντομάτας, φρέσκα  μανιτάρια, πιπεριά, ντοματίνια & ρόκα



PIZZA

Margarita 9,50€
Με σάλτσα ντομάτας, mozzarella & βασιλικό

Bufala 10,50€
Με σάλτσα ντομάτας, mozzarella di bufala, ντοματίνια 

& φρέσκο βασιλικό.

Parma 12,90€
Με σάλτσα ντομάτας, mozzarella, prosciutto crudo San Daniele, 

baby ρόκα & ντοματίνια

Funghi 12,50€
Με σάλτσα ντομάτας, mozzarella, ιταλικό ζαμπόν 

(prosciutto cotto με μυρωδικά) & μανιτάρια champignon

Spianata piccante 12,90€
Σάλτσα ντομάτας, καπνιστή provola, spianata, κρεμμύδι

& ρίγανη.

Milano   11,50 €
Με crema di pecorino, provola, flakes παρμεζάνας 

& αποξηραμένο σύκο Κύμης

Al tartufo 14,70€
Με βάση κρέμα τρούφας, mozzarella, ποικιλία μανιταριών,
speck & flakes παρμεζάνας



Pomodoro 8,90€
Spaghetti με ντοματίνια Κρήτης, φρέσκο βασιλικό &

τυρί grana padano

Amatriciana 10,50€
Fusilli με ελαφρώς πικάντικη σάλτσα ντομάτας, πανσέτα

& κρέμα pecorino

Arrabiata 9,50€
Πέννες με σάλτσα ντομάτας, σκόρδο, τσίλι & ελαιόλαδο

Carbonara 11,70€
Spaghetti με τραγανή πανσέτα, pecorino                      

& κρέμα παρμεζάνας.

Ragu e vino 12,80€
Ταλιατέλες με αργομαγειρεμένο μοσχαρίσιο ragu            

σε κρασί και μυρωδικά 

Al limone 14,20€
Spaghetti με κρέμα λεμόνι, γαρίδες & σαφράν

Tartufo 13,80€
Tagliatelle με πάστα τρούφας & ποικιλία μανιταριών

PASTA



Pollo Μediterra 14,00€
Αργομαγειρεμένο κοτόπουλο με πουρέ πατάτας, pesto

&λιαστή ντομάτα.

Tagliata rump steak (250g) 19,00€
Tagliata ωρίμανσης 40 ημερών με baby ρόκα, flakes

παρμεζάνας ,ντοματίνια confit & πατάτα baby .

Del Mare 17,40€
Φιλέτο Μυλοκόπι & ratatouille λαχανικών

Ossobuco 18,40€
Μοσχαρίσιο κότσι (400g) αργομαγειρεμένο στο φούρνο

με πουρέ σελινόριζας & σάλτσα κόκκινου κρασιού.

Panna cotta 4,80€
Με βανίλια Μαδαγασκάρης & κροκάν από φυστίκι

Αιγίνης

Tiramisu classica 6,50€
Με Mascarpone & κρασί Marsala

Τάρτα σοκολάτας 6,70€
Ατομική τάρτα με ganache σοκολάτας

Bombolotti 4,50€
4 mini donuts με pasticcera & xειροποίητη κρέμα 

σοκολάτας

ΚΥΡΙΩΣ

ΓΛΥΚΑ



Coca-Cola 330ml 2,00€

Coca-Cola light 330ml 2,00€

Coca-Cola zero 330ml 2,00€

Έψα πορτοκαλάδα 330ml 2,00€

Έψα πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό 330ml 2,00€

Έψα λεμονάδα 330ml 2,00€

Φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό Φλώρινας 250ml 2,50€

Φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνη 500ml 0,60€

Λεμονάδα ginger stevia 240ml   3,70€

Detox νερό με εσπεριδοειδή και αγγούρι 240ml 2,30€

Bontà ανθρακούχο αναψυκτικό με σουμάδα Άνδρου 240ml 3.00€

Νήσος 3,00€

Estrella 3,50€

Smoked Robust dark Χίου 4,00€

Aperol spritz . 6,00€

Velvet. 6,00€
Gin, Elderflower Tonic &Orange peel                  

Squeeze.  6,00€
Vodka, Pink Grapefruit, lime wedge

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

ΣΠΙΤΙΚΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

ΜΠΥΡΕΣCOCKTAILS



Λευκά

Μοσχάτο Τυρνάβου κτ. Μίγας 11,70€

Scaia Chardonnay-Garganega S.Antonio     19.50€

Μαλαγουζιά κτ. Αναστασίου   13,50€

Solar del alma Torrontes   12,60€

Ροζέ

Μοσχάτο Τυρνάβου ροζέ κτ. Μιγάς  11,70€

Ταραλάς apo Ξινόμαυρο  17,90€

Pinot Grigio Pasqua    14,20€

Κόκκινα

Scaia Corvina ,S.Antonio    12,50€

Αγιορgίτικο, κτ Γαία 15,90€

Κοτσιφάλι /Syrah Lirarakis 13,70€

Monte Garbi Ripasso ,S.Antonio 29,00€

Pesquera Crianza ,Tempranillo         27,00€

ΚΡΑΣΙΑ
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BontaDelivery

Good food good mood !!!


