Antipasti
Φοκάτσια

με παρμεζάνα και δεντρολίβανο

Σκορδόψωμο

με τυρί και ντομάτα ή παρμεζάνα

Κροκέτες παρμεζάνας

σε στρώμα από μαρμελάδα ντομάτας

Χειροποίητα spring rolls

με γέμιση σκαμόρτσα, προσιούτο,
πέστο βασιλικού & σως sweet chilly

Μπρουσκέτες με μπουράτα μοτσαρέλα

Piatti Forti
Κοτόπουλο με άγρια μανιτάρια

με μαύρη και χρυσή τρομπέτα, κανθαρέλλα,
porcini και αρωματικό ρύζι

με ντοματίνια και λάδι βασιλικού

Μανιτάρια portobello

με χαλούμι σχάρας και βινεγκρέτ μπαλσάμικου

Μανιτάρια γεμιστά

με τυρί κρέμα, πολύχρωμες πιπεριές,
λουκάνικο και ιταλικά τυριά

Καπνιστός σολομός με κινόα

Κοτόπουλο φιλέτο σχάρας

δροσερή κινόα με αγγούρι, φασολάκια
Edamame, avocado, μάραθο και λεμόνι

Χοιρινά φιλετάκια

με προσιούτο Πάρμας, λάδι και κρέμα τρούφας

με πουρέ τρούφας και σάλτσα κόκκινου κρασιού
με καραμελωμένα κρεμμύδια, baby ρόκα,
παρμεζάνα reggiano και σάλτσα μπαλσάμικο

Burger L’ Angolo

με μπιφτέκι Black Angus, τσένταρ, μπέικον,
ντομάτα, μαρούλι, καραμελωμένο κρεμμύδι,
ραγού μανιταριών και φρέσκιες τηγανητές πατάτες

Chicken Burger

φιλέτο κοτόπουλο παναρισμένο crispy,
λιωμένη παρμεζάνα, ντομάτα, ρόκα, sauce γλυκιάς
μουστάρδας και φρέσκιες τηγανητές πατάτες

Chicken crispy

φιλέτο κοτόπουλο παναρισμένο crispy με λιωμένη
παρμεζάνα και φρέσκιες τηγανητές πατάτες

Σολομός σχάρας

Μπουράτα μοτσαρέλα
Καρπάτσιο μόσχου

λεπτές φέτες από μοσχαρίσιο φιλέτο, ρόκα,
κάπαρη και κρέμα παρμεζάνας

Πλατό ιταλικών
τυριών & αλλαντικών (για δύο άτομα)

Premium

Tagliata Black Angus USA

με πουρέ πατάτας και pepper sauce

T-bone μόσχου γάλακτος

με baby λαχανικά και λαδολέμονο

με φρέσκιες τηγανητές πατάτες
και sauce béarnaise

Φιλέτο σφυρίδας

Rib-Eye Black Angus

φρέσκια σφυρίδα με αλμυρίκια, καροτάκια baby
και sauce λεμόνι

Insalate
Πολύχρωμη L’ Angolo

με σταφίδες, φιλέ αμυγδάλου,
κατίκι Δομοκού και βινεγκρέτ φρέσκιας φράουλας

Πράσινη με ξυνόμηλο

μοτσαρέλα bocconcini, καρύδια
και βινεγκρέτ με μέλι και μουστάρδα

Frutti
baby leaves, φρέσκα φρούτα
και βινεγκρέτ εσπεριδοειδών

Caesar

με κοτόπουλο, τραγανό κρουτόν,
ντοματίνια και φλοίδες παρμεζάνας

Σαλάτα κινόα

με σπανάκι, μπρόκολο, ρόδι, δυόσμο
και βινεγκρέτ από λευκό μπαλσάμικο και πετιμέζι

Goji berry

baby leaves λαχανικά και super foods (goji berry, chia,
κολοκυθόσπορους, ηλιόσπορους), ντοματίνια, cottage cheese
και βινεγκρέτ πετιμέζι

Ρόκα

με ραντίτσιο, λιαστή ντομάτα, κουκουνάρι,
φιλετάκια Black Angus και βινεγκρέτ μπαλσάμικου

σωτέ λαχανικά με μέλι και θυμάρι,
σβησμένα με ξύδι μπαλσάμικο

Vegan menu

Σαλάτα κινόα

με σπανάκι, μπρόκολο, ρόδι, δυόσμο
και βινεγκρέτ από λευκό μπαλσάμικο και πετιμέζι

Spaghetti Vegan

με κολοκύθι, καρότο, μανιτάρια, πολύχρωμες
πιπεριές, φρέσκια ντομάτα και κάσιους

Burger Red Beans

με μπιφτέκι από κόκκινα φασόλια
και μανιτάρια portobello, λόλα, κρεμμύδι,
φρέσκια ντομάτα και sauce αβοκάντο

Pizza Primavera

με ζύμη ολικής άλεσης, λαχανικά και φυτικό τυρί

Ο σεφ μας: Διονύσης Κοσκολός
Ποικιλία από ψωμάκια και dip ανά άτομο - 1,00€ • Το λάδι που χρησιμοποιούμε
είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. • Οι γαρίδες είναι κατεψυγμένες. • Στις συνταγές
μας υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρχουν αλλεργιογόνες πρώτες ύλες. Ενημερώστε μας
εάν είστε αλλεργικός σε κάποια τροφή. • Αγορανομικός υπεύθυνος: Ελένη Κατσανέα
• Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. • Ο καταναλωτής δεν έχει
υποχρέωση να πληρώσει εάν δε λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξητιμολόγιο). • Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία, σε ειδική θήκη για την
διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.

Όλα τα ζυμαρικά μας είναι φρέσκα και παρασκευάζονται από εμάς καθημερινά
Linguini Bolognese

Tagliatelle Black Angus

με φιλετάκια Black Angus, porcini,
champignon και λάδι λευκής τρούφας

Tagliatelle Salmone

με καπνιστό σολομό, μπρόκολο, άνηθο,
φρέσκια ντομάτα, κρέμα, σβησμένο με βότκα

Tagliatelle al Pesce

με φιλετάκια φρέσκιας σφυρίδας,
λαχανικά και σάλτσα λευκού κρασιού

Rigatoni Burrata

με γεμιστή μπουράτα,
ντοματίνια confit και βασιλικό

Linguini Gamberi

με γαρίδες, bisque sauce
και ντοματίνια confit

Linguini Amatriciana

με αρωματική σάλτσα ντομάτας,
μπέικον και πεπεροντσίνο

Linguini al Pesto

με χειροποίητο πέστο βασιλικού
σε φωλιά παρμεζάνας

Spaghetti Primavera

με σάλτσα παρμεζάνας

Rigatoni Alfredo

με κολοκύθι, καρότο, φρέσκια ντομάτα,
μανιτάρια, πολύχρωμες πιπεριές,
μοτσαρέλα bocconcini και βασιλικό

Rigatoni 4 Formaggi

Spaghetti Carbonara

με μπέικον, κρέμα ή αυγό

με γκούντα, μοτσαρέλα,
παρμεζάνα και γκοργκοντζόλα

με καπνιστή πανσέτα, μοτσαρελίνια,
πεπεροντσίνο και σάλτσα λευκού κρασιού

Fusilli Funghi

με άγρια μανιτάρια,
μαύρη και χρυσή τρομπέτα,
κανθαρέλλα και porcini

Fusilli Broccoli

με πέστο από μπρόκολο,
κοτόπουλο και παρμεζάνα

Gnocchi Prosciutto

με προσιούτο Πάρμας, baby ρόκα
και κρέμα παρμεζάνας

Ravioli Spinaci

με σπανάκι, ρικότα και
σάλτσα φρέσκιας ντομάτας,
κρέμα και βασιλικό

Ravioli 4 Formaggi

Rigatoni Polo

με παρμεζάνα, ένταμ, έμμενταλ, ανθότυρο,
σάλτσα από ντοματίνια και βασιλικό

με κοτόπουλο, λιαστή ντομάτα,
κουκουνάρι, κρέμα και πέστο βασιλικού

Pizza

Fusilli Pancetta

Επιλέξτε την αγαπημένη σας pizza
με ζύμη ολικής άλεσης

Margherita

με τυρί και σάλτσα ντομάτας

Μozzarella

με σάλτσα ντομάτας, ντοματίνια,
φρέσκια μοτσαρέλα και φύλλα βασιλικού

Rucola

με τυρί, σάλτσα ντομάτας, baby ρόκα
και προσιούτο Πάρμας

Primavera

με τυρί, κρεμμύδι, μανιτάρια,
φρέσκια ντομάτα και πολύχρωμες πιπεριές

Bianca

με μείγμα ιταλικών τυριών,
ποικιλία μανιταριών και λάδι τρούφας

Truffle Salami

με τυρί, σάλτσα ντομάτας, προσιούτο
cotto, σαλάμι Milano και σαλάμι
με μαύρη τρούφα

L’ Αngolo

με τυρί, σάλτσα ντομάτας, ζαμπόν, μπέικον,
λουκάνικο, pepperoni, μανιτάρια,
φρέσκια ντομάτα και πιπεριά

Τα πιάτα με αυτή τη σήμανση είναι πικάντικα.

Bresaola Burrata

με μπουράτα μοτσαρέλα, bresaola
και λάδι τρούφας

Βbq con Polo

με τυρί, σάλτσα ντομάτας και bbq,
ψιλοκομμένο μπέικον και κοτόπουλο

Prosciutto

με τυρί, σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα,
προσιούτο Πάρμας, ζαμπόν και μανιτάρια

Diavola

με τυρί, σάλτσα ντομάτας, ζαμπόν,
μανιτάρια, πικάντικη spianata και
πολύχρωμες πιπεριές

Villagio

με τυρί, σάλτσα ντομάτας, χωριάτικο
λουκάνικο, κρεμμύδι, πιπεριά, ελιές,
φέτα και φρέσκια ντομάτα

Risotti

Ριζότο κοτόπουλο

με καρότο, κολοκυθάκι,
πιπεριές, σελινόριζα και κουρκουμά

Ριζότο μανιταριών

με porcini, μαύρη τρομπέτα,
champignon και λάδι λευκής τρούφας

Dolci
Panna cotta

με sauce φρέσκιας φράουλας

Tiramisu
Sorbet trilogy
Soufflé choco caramel

με παγωτό βανίλια
και crumble αμυγδάλου

Millefeuille

και sauce από φρέσκια φράουλα

Calzone dolce

ζεστό καλτσόνε με πραλίνα
& μπισκότο

