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Pasta

Secondi

#Νεές_Αφιξεις
Σαλάτα
Σολομού

12.20€

Πατατοσαλάτα
με ceviche σολομού,
περγαμόντο,
tartare παντζαριού
και αυγό σε σόγια

Tartare
di manzo

Σαλάτα
Προσούτο

12.20€

Baby ρόκα και
ανάμεικτα σαλατικά,
ανανά, πεκάν, ψητά
τοματίνια, φρέσκια
mozzarella τυλιγμένη
με προσούτο και
dressing πορτοκαλιού

Cannelloni
con vitello

9.80€

Χειροποίητο cannelloni
με φρέσκο κιμά
από μοσχάρι angus,
βελουτέ σάλτσα τομάτας
με δαμάσκηνα,
τοματίνια και κρέμα
ricotta βασιλικού

12.80€

Tartare μόσχου
με chili - mango mayo,
πίκλες λαχανικών
και παρμεζάνα crispy

Ριζότο Bianco 10.80€
Ριζότο με πουρέ
topinambur,
γάλα καρύδας,
παρμεζάνα, lime
και chips αγκινάρας
(vegetarian)

Pizza Mortadella
8 Τεμ.
16 Τεμ.
15.40€
22.80€
Κρέμα παρμεζάνας,
mozzarella, μορταδέλα,
κρέμα από φιστίκι Αιγίνης,
τοματίνια
και baby ρόκα

Pizza
Melanzane e speck
8 Τεμ.
16 Τεμ.
12.80€
20.80€

Iberico

22.80€

Μπριζόλα
από χοιρινό iberico
με tartare παντζαριού,
λάδι μυρωδικών,
πουρέ πράσου
και σάλτσα πορτοκαλιού

Κρέμα παρμεζάνας,
mozzarella, μελιτζάνα
και speck

Pizza
Μοσχαρίσια ουρά
8 Τεμ.
16 Τεμ.
13.80€
21.80€
Σάλτσα με κομματάκια
φρέσκιας τομάτας,
φρέσκια mozzarella,
μοσχαρίσια ουρά,
σχοινόπρασο
και ψητά τοματίνια

Ossobuco

19.20€

Με πουρέ γλυκοπατάτας,
chips topinambur,
λάδι σχοινόπρασου και
σάλτσα μαύρης μπύρας

#Antipasti
Ποικιλια άρτου
0.50€
Iταλική focaccia, σκορδόψωμο, κριτσίνι

#Antipasti

Γαρίδες tempura*
10.80€
Γαρίδες σε tempura από μελάνι σουπιάς,
με λάδι μαύρης τρούφας και spicy κρέμα
Carpaccio
11.80€
Μοσχαρίσιο carpaccio με flakes παρμεζάνας,
baby ρόκα και λάδι τρούφας

Italian tacos
8.40€
Η ιταλική
άποψη για tacos
με μοσχαρίσια
ουρά, τζίντζερ,
λάδι τρούφας
και gorgonzola

Bruschetta (4 τμχ) (vegetarian)
7.90€
1.Μπρουσκέτα με φρεσκοκομμένη τομάτα,
παρμεζάνα, σκόρδο και αρωματικά βότανα
2.Μπρουσκέτα με φρέσκια mozzarella, τομάτα,
prosciutto και pesto βασιλικού
Bruschetta vegan (4 τμχ)
8.80€
1.Μπρουσκέτα με pesto παντζαριού,
κρέμα τυριού vegan, φιλέτο πορτοκάλι
και αγγούρι τουρσί
2.Μπρουσκέτα με pesto μελιτζάνας,
κρέμα τυριού vegan, φιλέτο τομάτας
με μυρωδικά και καραμελωμένα κρεμμύδια
ΝΕΟ Zucchine croccanti (vegetarian) 7.90€
Τραγανά spaghetti κολοκυθιού
με κρέμα βασιλικού
Γεμιστά μανιτάρια
8.40€
Μανιτάρια champignon, γεμιστά με prosciutto,
πράσο και καπνιστή mozzarella,
με ζεστή κρέμα τυριών και λάδι τρούφας

ΝΕΟ Tartare di manzo
12.80€
Tartare μόσχου με chili - mango mayo, πίκλες
λαχανικών και παρμεζάνα crispy
ΝΕΟ Cannelloni con vitello
9.80€
Χειροποίητο cannelloni με φρέσκο κιμά
από μοσχάρι angus, βελουτέ σάλτσα τομάτας
με δαμάσκηνα, τοματίνια και
κρέμα ricotta βασιλικού
Burrata (vegetarian)
13.80€
Με μαριναρισμένες τομάτες
σε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με σκόρδο,
τζίντζερ και δυόσμο
Πατάτες
4.40€
Φρέσκιες τηγανιτές πατάτες με τριμμένο τυρί
Πατάτες Alpino
5.70€
Φρέσκιες τηγανιτές πατάτες με κρέμα τυριών
και μπέικον
ΝΕΟ Vitello Tonnato
11.80€
με chips πατάτας, τραγανή κάπαρη
και μυρωδικά

#Ποικιλία άρτου #Insalate
#Insalate

Μεσογειακή
11.00€
Ψητό μανούρι με τριλογία λαχανικών,
prosciutto, τοματίνια, σουσάμι
και τραγανή πίτα σε ελαιόλαδο μυρωδικών με
βινεγκρέτ βασιλικού
Καίσαρα
11.80€
Κλασική σαλάτα του Καίσαρα με ψητό
κοτόπουλο, μαρούλι, μπέικον, κρουτόν,
παρμεζάνα, αραβική πίτα και σως Σίζαρ

ΝΕΟ Προσούτο
12.20€
Baby ρόκα και ανάμεικτα σαλατικά,
ανανά, πεκάν, ψητά τοματίνια,
φρέσκια mozzarella τυλιγμένη με προσούτο
και dressing πορτοκαλιού

Caprese (vegetarian)
10.40€
Μια φρέσκια πρόταση από τον σεφ
του AlPino με τοματίνια, φρέσκια mozzarella
και χειροποίητο pesto βασιλικού

Ρόκα (vegetarian)
9.80€
Τραγανή ρόκα με παρμεζάνα, τοματίνια,
κουκουνάρι και καραμελωμένο βαλσάμικο

Ιταλική παντζαροσαλάτα (vegetarian)9.80€
Παντζάρι, δυόσμος, mango,
αγγουράκι τουρσί, βαλεριάνα,
mascarpone mousse, lime με σκορδάτη
κρέμα βαλσάμικου και πεκάν

Carpo di vita (vegan)

12.40€

Λευκή και κόκκινη κινόα με ρόκα,
σταφύλι, σάλτσα εσπεριδοειδών, λάδι
τρούφας, mozzarella vegan, πιπεριές,
αγγούρι και φιλέτο τομάτας

Φράουλα (vegetarian)
12.20€
Δροσερή τριλογία μαρουλιών
με καβουρδισμένα καρύδια
και φρέσκια mozzarella σε απαλή βινεγκρέτ
φρέσκιας φράουλας
ΝΕΟ Σολομού
12.20€
Πατατοσαλάτα με ceviche σολομού,
περγαμόντο, tartare παντζαριού
και αυγό σε σόγια

#Pasta

#Premium

Είδη ζυμαρικών:
Rigatoni, rigatoni ολικής άλεσης, casarecce, linguine, linguine από μελάνι σουπιάς,
spaghetti De Cecco, tagliatelle De Cecco

#Pasta Premium
Tartufo
15.80€
Tagliatelle De Cecco με prosciutto σε κρέμα
μαύρης τρούφας, mascarpone και σάλτσα
βουτύρου, αρωματισμένη με φασκόμηλο
Gorgonzola με τρούφα (vegetarian)15.80€
Φρέσκα χειροποίητα linguine. Ένας μοναδικός
συνδυασμός με δύο από τις πιο ιδιαίτερες και
έντονες γεύσεις, δεμένες αρμονικά

Gnocchi di foresta (vegetarian)
16.80€
Nιόκι γεμιστό με 4 τυριά, σε κρέμα μαύρης
τρούφας και μανιτάρι porcini
Σπανάκι Ricotta (vegetarian)
11.80€
Φρέσκα χειροποίητα ravioli με γέμιση
από σπανάκι και φρέσκια ricotta, με κρέμα
και πούδρα από μανιτάρια porcini
Άγρια μανιτάρια
13.40€
Φρέσκα χειροποίητα ravioli με γέμιση
από άγρια μανιτάρια, με prosciutto
σε κρέμα από παρμεζάνα
Carbonara vegan
11.40€
Spaghetti De Cecco με τριλογία μανιταριών
(πλευρώτους, Portobello και champignon)
ΝΕΟ Tuna ragù
17.70€
Φρέσκα χειροποίητα μαύρα linguine
από μελάνι σουπιάς με ραγού τόνου,
λιαστή τομάτα, ρίγανη και περγαμόντο

ΝΕΟ Gnocchi πολέντας
12.80€
Βελουτέ τομάτας με φρέσκια mozzarella,
τραγανό prosciutto και λάδι μυρωδικών
Pancetta al forno
12.80€
Φρέσκο χειροποίητο casarecce με ψητή
πανσέτα σε σάλτσα κόκκινης πιπεριάς και τυρί
mascarpone
Στιγμιαίο παστίτσιο
13.90€
Ραγού με κιμά από μοσχάρι Black angus,
φρέσκο χειροποίητο casarecce
και σπιτική μπεσαμέλ

Gamberi*
15.80€
Spaghetti De Cecco με γαρίδες
στη σισιλιάνικη εκδοχή, που την χαρακτηρίζει
η μοναδική σε απλότητα γεύση
από φρέσκια τομάτα μόνο!
Bianco nero
15.20€
Φρέσκα χειροποίητα μαύρα linguine
από μελάνι σουπιάς με καπνιστό σολομό,
φρέσκια τομάτα, πράσο και βότκα
σε ροζέ σάλτσα
Mare mare*
18.80€
Φρέσκα χειροποίητα μαύρα linguine
από μελάνι σουπιάς με καραβιδόψυχα
σε ροζέ σάλτσα από τομάτα και γάλα καρύδας
με lime και bisque

#Pasta #Classico #Rissoti
Είδη ζυμαρικών:
Rigatoni, rigatoni ολικής άλεσης, casarecce, linguine, linguine από μελάνι σουπιάς,
spaghetti De Cecco, tagliatelle De Cecco

#Rissoti
#Pasta Classico
Carbonara
10.90€
Φρέσκα χειροποίητα linguine με κρέμα,
καπνιστή πανσέτα και 3 είδη τυριών
ΝΕΟ Pomodoro (vegetarian)
10.90€
Φρέσκα χειροποίητα linguine με φρέσκια
σάλτσα από ώριμες τομάτες, σκόρδο,
βασιλικό και φρέσκια mozzarella
Pollo
11.60€
Tagliatelle De Cecco με μπουκιές κοτόπουλου,
καλαμπόκι, φρέσκα μανιτάρια και κρέμα
σε λευκό κρασί
ΝΕΟ Amatriciana
11.90€
Φρέσκα χειροποίητα rigatoni με ψητή πανσέτα,
βελουτέ σάλτσα τομάτας με δαμάσκηνα,
κρεμμύδι, πράσινη πιπεριά και kimchi
Ragù di manzo
11.80€
Φρέσκα χειροποίητα rigatoni με ραγού
από μοσχάρι γάλακτος, μαγειρεμένο
με καρότα, κόκκινο κρασί και σάλτσα ψητού
Bolognese
Spaghetti De Cecco με φρέσκο
ψιλοκομμένο μοσχαρίσιο κιμά

10.80€

Pesto (vegetarian)
10.60€
Φρέσκα χειροποίητα rigatoni ολικής άλεσης
με pesto βασιλικού και κουκουνάρι
χτυπημένο στο γουδί, σε κρέμα
χαμηλών λιπαρών και σκόρδο

NEO Bianco (vegetarian)

10.80€

Ριζότο με πουρέ topinambur,
γάλα καρύδας, παρμεζάνα, lime
και chips αγκινάρας
Porcini (vegetarian)
Ριζότο με μανιτάρια porcini,
βούτυρο και παρμεζάνα,
αρωματισμένο με λάδι τρούφας

14.50€

Κοτόπουλο
Ριζότο με φιλετάκια κοτόπουλο,
φρέσκα μανιτάρια, παρμεζάνα
και κρέμα χαμηλών λιπαρών

11.40€

Θαλασσινών*
15.90€
Ριζότο με γαρίδες, φρέσκα μύδια, κρέμα,
σκόρδο, λευκό κρασί, safran και παρμεζάνα
Καραβίδας*
19.80€
Ριζότο με καραβιδόψυχα, λάδι τρούφας
και παρμεζάνα σε απαλή ροζέ σάλτσα

#Pizza

#Premium

#Pizza Premium
8 κομμάτια 30cm 16 κομμάτια 40cm
αφράτη ή λεπτή
λεπτή
ιταλική ζύμη
ιταλική ζύμη

8 κομμάτια 30cm 16 κομμάτια 40cm
αφράτη ή λεπτή
λεπτή
ιταλική ζύμη
ιταλική ζύμη

Bianca

Rossa
Ferrari
13.40€
21.40€
Kαπνιστή πανσέτα, λάδι τρούφας, mozzarella, flakes Parmigiano Reggiano, ανάμεικτα
μανιτάρια και σάλτσα με κομματάκια φρέσκιας
τομάτας καπνιστή scamorza, τοματίνια και
mozzarella
ΝΕΟ Μοσχαρίσια ουρά
13.80€
21.80€
Σάλτσα με κομματάκια φρέσκιας τομάτας,
φρέσκια mozzarella, μοσχαρίσια ουρά,
σχοινόπρασο και ψητά τοματίνια
Prosciutto
12.80€
20.80€
Prosciutto di Parma, τοματίνια, φρέσκα
μανιτάρια, mozzarella και σάλτσα
με κομματάκια φρέσκιας τομάτας
Cinque stelle
15.40€
22.80€
Με 5 premium ιταλικά αλλαντικά ΠΟΠ,
με σάλτσα από κρόκο αυγού, φρέσκια
mozzarella, baby ρόκα και κίτρινα τοματίνια
Ιl fiore (vegan)
13.80€
21.80€
Σάλτσα από passata τομάτας, φύλλα
βασιλικού, φέτες τομάτας, κρέμα τυριού
και τριμμένη mozzarella 100% vegan

ΝΕΟ Mortadella

15.40€
22.80€
Κρέμα παρμεζάνας, mozzarella,
μορταδέλα, κρέμα από φιστίκι Αιγίνης,
τοματίνια και baby ρόκα

Black Angus
13.80€
21.80€
Μια μοναδική pizza με κρέμα
από τυρί ricotta, κιμά από 100% μοσχάρι
black angus, καπνιστή scamorza,
τοματίνια και mozzarella
Croccante (vegetarian)
12.80€
20.80€
Κρέμα από τυρί ricotta, pesto μελιτζάνας,
τοματίνια, μοτσαρέλα, τραγανή αγκινάρα
και λάδι τρούφας
Biancaneve (vegetarian)
13.80€
21.80€
Φρέσκια mozzarella, καπνιστή provola,
gorgonzola, παρμεζάνα, κρέμα τρούφας
και λάδι τρούφας
Carbonara
12.50€
20.60€
Ζαμπόν, μπέικον, φρέσκα μανιτάρια,
ρίγανη, τυρί gouda και κρέμα γάλακτος
ΝΕΟ Melanzane e speck
12.80€
Κρέμα παρμεζάνας, mozzarella,
μελιτζάνα και speck

20.80€

#Pizza

#Italiano #Classico

#Pizza Italiano

#Pizza Classico

8 κομμάτια 30cm 16 κομμάτια 40cm
αφράτη ή λεπτή
λεπτή
ιταλική ζύμη
ιταλική ζύμη

8 κομμάτια 30cm 16 κομμάτια 40cm
αφράτη ή λεπτή
λεπτή
ιταλική ζύμη
ιταλική ζύμη

Ρόκα Παρμεζάνα (vegetarian)
11.50€
19.80€
Flakes Parmigiano Reggiano, τοματίνια, φύλλα
ρόκας, mozzarella και σάλτσα με κομματάκια
φρέσκιας τομάτας

Μαργαρίτα (vegetarian)
9.70€
15.40€
Τυρί gouda και παραδοσιακή σάλτσα τομάτας

Pomodoro (vegetarian)
12.50€
20.60€
Φρέσκια λευκή mozzarella, τοματίνια,
ρόκα, κρέμα από pesto, τριμμένη παρμεζάνα
και σάλτσα με κομματάκια φρέσκιας τομάτας
Κοτόπουλο
12.50€
20.60€
Ψητό κοτόπουλο, μπρόκολο, τοματίνια,
ελαφριά σάλτσα με κομμάτια φρέσκιας
τομάτας και λευκό τυρί χαμηλών λιπαρών

Zαμπόν
10.50€
Ζαμπόν, τυρί gouda
και παραδοσιακή σάλτσα τομάτας

17.30€

Ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια,
πιπεριά
11.20€
19.60€
Ζαμπόν, μπέικον, φρέσκα μανιτάρια, πιπεριά,
τυρί gouda και παραδοσιακή σάλτσα τομάτας
Σπέσιαλ
11.20€
19.60€
Ζαμπόν, μπέικον, πεπερόνε, φρέσκα μανιτάρια,
πιπεριά, τυρί gouda και παραδοσιακή σάλτσα
τομάτας
Πεπερόνε
11.20€
19.60€
Πεπερόνε, ζαμπόν, πιπεριά, τυρί gouda και
παραδοσιακή σάλτσα τομάτας
Γαλοπούλα
11.20€
Γαλοπούλα, φρέσκια τομάτα,
φρέσκα μανιτάρια, τυρί gouda και
παραδοσιακή σάλτσα τομάτας

19.60€

Χωριάτικη (vegetarian)
11.80€
20.60€
Φρέσκια τομάτα, φέτα, ελιές, κρεμμύδι,
πιπεριά, ρίγανη, τυρί gouda
και παραδοσιακή σάλτσα τομάτας
Μέξικαν
11.80€
20.60€
Φρέσκος κιμάς, κρεμμύδι, φρέσκα μανιτάρια,
πιπεριά, peperoncino, τυρί gouda και
παραδοσιακή σάλτσα τομάτας

#Secondi #Alla griglia
#Secondi
NEO
Iberico 22.80€
Μπριζόλα
από χοιρινό
iberico με
tartare
παντζαριού,
λάδι μυρωδικών,
πουρέ πράσου
και σάλτσα
πορτοκαλιού

Σνίτσελ χοιρινό πανέ
Αλα κρέμ
Παρμεζάνας
Μαύρης τρούφας και gorgonzola

11.40€
2.50€
3.00€
3.00€

Κοτομπουκιές
11.40€
Ζουμερές παναρισμένες μπουκιές από φρέσκο
κοτόπουλο με κλασική σως 1000 νήσων

#Alla griglia
Φρέσκο φιλέτο κοτόπουλο

10.80€

Φρέσκα μπιφτέκια γαλοπούλας

11.40€

Φρέσκο χοιρινό φιλέτο ψαρονέφρι10.80€
Short ribs
19.20€
Short ribs μοσχαρίσια με σάλτσα από
Jack Daniel’s, πουρέ porcini και baby πατάτες

Φρέσκο μοσχαρίσιο μπιφτέκι

10.80€

Α. Κρέμα τυριών
Β. Πικάντικη σάλτσα AlPino

3.00€
3.00€

Σκαλοπίνια parmigiana
15.20€
Χοιρινά φιλετίνια με prosciutto, λιωμένο τυρί,
λιαστή τομάτα και σως λευκού κρασιού

Μπιφτέκια vegan*

Σκαλοπίνια di Catania
13.40€
Χοιρινά φιλετίνια με καπνιστή πανσέτα και
φρέσκια mozzarella

14.80€

Χωρίς γλουτένη, χωρίς αυγό,
με πρωτεΐνη από μπιζέλια
Γαρνίρεται με πουρέ λαχανικών
Φρέσκος σολομός Νορβηγίας

15.50€

Tagliata 250gr
από οργανικό μοσχάρι
black angus

21.80€

Συνοδεύεται με φρεσκοψημένη focaccia,
χειροποίητα τσιπς πατάτας και σάλτσα
μαύρης τρούφας με gorgonzola
Ribeye Αμερικής 300gr

28.80€

Συνοδεύεται με πατάτα ντοφινουάζ,
καραμελωμένα λαχανικά και χειροποίητη
τσιμιτσούρι με αρωματικό βούτυρο
NEO Bistecca 600gr
ΝΕΟ Ossobuco
19.20€
Με πουρέ γλυκοπατάτας, chips topinambur,
λάδι σχοινόπρασου και σάλτσα μαύρης
μπύρας

38.00€

Τ- bone μόσχου με πατάτα ντοφινουάζ και
πουρέ γλυκοπατάτας σε σάλτσα από ζωμό
μόσχου, αρωματισμένη με θυμάρι

#Βurger #Dolci
#Βurger

100% Black Angus

Classic American Burger
10.20€
Φρεσκοκομμένο ζουμερό μπιφτέκι
από 100% μοσχάρι Black Angus,
ψητό κρεμμύδι, τομάτα, iceberg
και Al Pino secret sauce
Cheeseburger
10.60€
Φρεσκοκομμένο ζουμερό μπιφτέκι
από 100% μοσχάρι Black Angus,
gouda Ολλανδίας, ψητό κρεμμύδι,
τομάτα, iceberg και Al Pino secret sauce
Cheesebacon
11.60€
Φρεσκοκομμένο ζουμερό μπιφτέκι
από 100% μοσχάρι Black Angus, μπέικον,
gouda Ολλανδίας, ψητό κρεμμύδι, τομάτα,
iceberg και Al Pino secret sauce
Gold egg
11.60€
Φρεσκοκομμένο ζουμερό μπιφτέκι
από 100% μοσχάρι Black Angus,
ζουμερό τηγανητό αυγό, μπέικον, ψητό
κρεμμύδι, τομάτα, iceberg
και Al Pino secret sauce

#Dolci
Tiramisu Tradizionale
5.80€
Αυθεντική συνταγή,
με παραδοσιακό τρόπο σερβιρίσματος
Σπασμένο millefeuille
“mezzo mezzo”
Με καραμελωμένα φουντούκια

5.80€

Panna cotta
Επιλέξτε από τα χειροποίητα
σιρόπια παραγωγής μας

4.80€

Κρέμα semifreddo
Με μαριναρισμένο κέικ
σε amaretto και σιρόπι σοκολάτας

5.80€

Σουφλέ σοκολάτας
με παγωτό βανίλια

6.20€

Panna cotta Vegan
Με άρωμα καρύδας, βανίλιας
και δροσερό coulis από φράουλα

5.80€

Chicken
11.80€
Τραγανό φιλέτο από φρέσκο
ελληνικό κοτόπουλο, τριμμένη παρμεζάνα,
τομάτα, iceberg και μαγιονέζα

Ζεστή open αχλαδόπιτα
5.80€
Με τραγανό μπισκότο, κρέμα βανίλιας
και παγωτό

#Vini
Ιταλικός αμπελώνας

750ml

#Vini Bianchi
Moscato D’Asti Bersano

22.00€

Prosecco Spumante, Zonin

25.00€

Crudo white,
Catarratto Bianco & Zibibo

19.00€

Serenissima, Vinicola Tombacco,
Pinot Grigio

22.00€

Belguardo, Mazzei,
Vermentino, Sienna

30.00€

Casalforte, Chardonnay, Veneto

25.00€

Gewurztraminer, Cantina Terlan,
Alto Adige

39.00€

Sur Sur, Domaine Donna Fugata,
Grillio , Sicilia

36.00€

#Vini Rosati
Blush rose, Pinot Grigio,
Cantine Pirovaro

23.00€

Rosato Casalforte, Merlot, Raboso
& Cabernet Sauvignon, Veneto

25.00€

Castelmare Prosecco Rose,
Glera & Pinot Noir, Veneto

23.00€

#Vini Rossi
Il conte montepulciano D’Abruzzo

19.00€

Raccolto, Nero D’Avola,
Cabernet Sauvignon

20.00€

Bonacosta Valpolicella Classico,
Masi, Corvina,

30.00€

Rondinella & Molinara, Veneto
Poggio Badiola, Mazzei,
Sangiovese & Merlot, Toscana

32.00€

Chunky Red, Nordic Sea Winery,
Zinfandel, Puglia

25.00€

Allegro, Nordic Sea Winery,
Primitivo, Puglia

23.00€

Barolo DOCG, Bava,
Nebbiolo, Piemonte

81.00€

Ελληνικός αμπελώνας 750ml
#Vini Bianchi
The Blender, Κτήμα Πετρηέσσα,
Σαββατιανό & Chardonnay, Εύβοια
Μαλαγουζιά, Κτήμα Αργυρίου
Μερανύχτα, Κτήμα Γκόφα ,
Κυδωνίτσα , Νεμέα
Μαγικό Βουνό Nico Lazaridis,
Sauvignon Blanc
Chateau Nico Lazaridis,
Sauvignon Blanc
Thema Παυλίδη, SauvignonBlanc
Τσέλεπος Σαντορίνη,
Κάναβα Χρυσού, Ασύρτικο
Άδολη Γης Αντωνόπουλου,
Λαγόρθι, Ασπρούδες
Μαντινεία, Κτήμα Μποσινάκη,
Μοσχοφίλερο , Πελοπόννησος
#Vini Rosati
Bee, Κτήμα Παλυβού,
Αγιωργήτικο, Ημίγλυκο
Ροές, Κτήμα Οινοτρόπαι,
Merlot, Μεσσηνία

16.00€
22.00€
27.00€
38.00€
25.00€
30.00€
53.00€
28.00€
24.00€

23.00€
21.00€

#Vini Rossi
The Blender, Κτήμα Πετρηέσσα, Merlot &
Μαύρο Καλαβρυτινό, Εύβοια
16.00€
Chateau Niko Lazaridis,
Merlot & Cabernet Sauvignon
27.00€
Κτήμα Άλφα, Syrah,
Ξινόμαυρο & Merlot
43.00€
Νεμέα, Κτήμα Παλυβού,
Αγιωργήτικο, Νεμέα
25.00€
Naoussa, Κτήμα Δαλαμάρα,
Ξινόμαυρο, Νάουσα
30.00€
Syrah, Κτήμα Kitrvs, Πιερία
28.00€
Αναψυκτικά (330ml)
Μπύρες (330ml)
Νερό (1LT)
San Pellegrino (250ML)
San Pellegrino (750ML)

2.00€
2.60€
2.00€
2.70€
4.20€

alpino_cucina_Italiana_faliro

alpino_di_halandri

Παλαιό Φάληρο - Λ. Ποσειδώνος 4 // Τηλ.: 210 9844000 & 210 9880311
www.alpino.gr
: Alpino Cucina Italiana Palaio Faliro
: alpino_cucina_italiana
Αγορανομικός Υπεύθυνος: K. Σκάρλας
Χαλάνδρι - Παπανικολή 66 // Τηλ.: 210 6830355 & 210 6855355
: Alpino Cucina Italiana di Halandri
: alpino_di_halandri
www.alpino.gr
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Β. Σκάρλας

DELIVERY 11:00 πμ - 1:00 πμ // Ελαχιστη παραγγελια 7.00 €

#ITALIAN_FOOD_IS_ALWAYS_A_GOOD_IDEA
Το κατάστημα υπόκειται σε αγορανομικό έλεγχο. Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει θεωρημένες αποδείξεις λιανικής. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να έχουν διαφορές από τα προσφερόμενα προϊόντα.
Το κατάστημα δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
• Σε περίπτωση κάποιας μορφής διατροφικής αλλεργίας, παρακαλώ ενημερώστε μας για καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.
• Όλες οι πίτσες φτιάχνονται καθημερινά από δικό μας φρέσκο ζυμάρι και περιέχουν γνήσιο τυρί Ολλανδίας,
μοτσαρέλα και σάλτσα από δική μας συνταγή
• Το ζαμπόν είναι χοιρινή ωμοπλάτη

• *Τα θαλασσινά και το μπιφτέκι vegan είναι κατεψυγμένα

