VINARTE CATALOGE 2019/2020

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Ψωμί & συνοδευτικά 1,50 € /άτομο .
1. Manarola

Veloute σούπα ημέρας (ενημερωθείτε από το σερβιτόρο μας).
2. Positano
Χειροποίητα τσιπς πατάτας με κρέμα pecorino.
3. Parsifal
Carpaccio μόσχου, κρούστα μυρωδικών και σφαιρίδια μαύρης
τρούφας.

……….
6,50 €

14,00 €

4. Praiano

Ceviche λαβράκι με πουρέ πράσινης ελιάς και φινόκιο.
5. Lecce

15,00 €

Mousse φάβας με σιγομαγειρέμενο χταπόδι σε κρασί Marsala .
Piazza Torquato Tasso Sorrento
6. Flat bread με ανάμικτα λαχανικά .
7. Flat bread με ιταλικά αλλαντικά.

16.00€
8,50 €
10,00 €

8. Cefalu

Καπονάτα λαχανικών με λουκουμάδες λευκού τυριού Άνδρου.

10,50 €

9. Polignano

Fondant παρμεζάνας με καπνιστό τυρί και compote’ κόκκινων
φρούτων.
10. Πλατο ιταλικών τυριών και αλλαντικών με φρούτα σε 3 υφές.

11,00 €
21,00 €

11. Camogli

Fritto misto με γαρίδες , καλαμάρι και λαχανικά.

9.50€

Σαλάτες
1. Burrata

D.O.P burrata di buffala με φρέσκα ντοματίνια και πέρλες πέστο .

10,50 €

2. Achille

Τραγανή σαλάτα με κόκκινα ραδίκια και ωμά λαχανικά

9,50 €

3. Salento

Μαριναρισμένες γαρίδες ,κολοκύθι, αβοκάντο και εσπεριδοειδή .
de Monti
Ρόκα, χαρούπι,λευκό τυρί Άνδρου,ψητά ντοματίνια , βινεγκρετ
μυρωδικών.

13,50 €

4. Castello

11,50 €

Pinsa Romana
1. Margarita

Ντομάτα , mozzarella και φύλλα βασιλικού .
2. Buffala

10,00 €

Ντομάτα ,buffala, βασιλικό και ντοματίνια .
3. Al Tartuffo
Πάστα τρούφας , mozzarella ,speck και παρμεζάνα .

12,50 €

piccante
Ντομάτα , mozzarella , spianata piccante και φρεσκα ντοματίνια .
5. Vinarte

14,00 €

4. Spianata

12,00 €

Mozzarella, πατάτα, δενδρολίβανο, pancetta affumicata και παρμεζάνα .13,00 €

Risotto
1. Bova

Ριζότο μανιτάρι με κρέμα τυριού pecorino .

13,50 €

2. Pallizzi

Πολυποικιλιακο ριζότο με γαρίδες, martini και σαφράν
3. Otranto

18,00 €

Ριζότο με γλυκιά κολοκύθα, provolone και speck .

14,00 €

Pasta
.Pomodoro
Φρέσκα spaghetti με σάλτσα ντομάτας .
2 .Bolognese Bianco
1

10,50 €

Παπαρδέλες με κοτόπουλο και λαχανικά .
3. Ravioli Aragosta

15,00 €

Ραβιόλι γεμιστό με αστακό και κρέμα καραβίδας .
4. Gnocchi con manzo
Μοσχαρίσια μάγουλα με gnocchi σε σάλτσα τυριών pecorino .
5. Casarecce mare a monti

21,00 €

Στριφτάρια με γαρίδες και σάλτσα μανιταριών .

16,00 €

18,00 €

Κυρίως
1. Tagliata

μόσχου με baby λαχανικά .

23,00 €

2. Balotina

Κοτόπουλο με τυρί Άνδρου, σωτέ λαχανικά και σάλτσα gravy.
3. Μπριζόλα

4. Λαβράκι

ωριμάνσεως με baby ψητά λαχανικά & bearnaise

φιλέτο με πουρέ σελινόριζας .

19,00 €
55,00 €
18,00 €

Γλυκά
1. Τάρτα

διπλής σοκολάτας με καραμέλα ελληνικού καφέ και
κάρδαμο
2. Σφαίρα προφιτερόλ με κρέμα anglaise.
3. Semifreddo

με φυστίκι ΑιγΊνης .

4. Γαλακτομπούρεκο
5. Arte

με mascarpone , χουρμάδες και σταφίδες .

di frutta: φρούτα εποχής .

9,00 €
10,00 €
7,50 €
9,50 €
8,00 €

Αναψυκτικα
Ζαγορι 1lt
Ανθρακούχο νερο 1lt
menabrea (red)
paulaner (weiss)
guiness (black)
nhsos (draft)
soft drinks
spirits
special spirits
premium spirits

2,50 €
5,00 €
8,00 €
6,00 €
6,00 €
4,00 €
3.50 €
7€
8€
12+€

