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CUCINA E VINO
“Life is a combination of magic and pasta.” - federico fellini

SALUMI
Salame Fiocco
Prosciutto Cotto al Tartufo
Prosciutto di Parma
Mortadella al Pistacchio

FORMAGGI
Pecorino al Tartufo
Caciocavallo
Parmigiano Reggiano
Pecorino Sardo
Πλατό

2 ατόμων
4 ατόμων

FOCACCIA e OLIVE

ANTIPASTI
Carpaccio μοσχαρίσιο με λάδι τρούφας,
πουρέ μανιταριών porcini
και φουντούκια
Burrata με prosciutto di Parma
Carpaccio λαβράκι με καυτερή
πιπεριά chili και αχινό
Vitello tonnato
carpaccio μοσχαριού γάλακτος
με κρέμα τόνου
Xταπόδι ψητό με κρέμα ταραμά,
μπρόκολο romanesco και αχινό
Ceviche σφυρίδας
με φρέσκα αρωματικά
και ντομάτα

INSALATA

PASTA - RISOTTO

Σαλάτα radicchio με σάλτσα
gorgonzola και prosciutto di Parma

Bucatini cacio e pepe με φρεσκοτριμμένο
μαύρο πιπέρι και pecorino romano

Σαλάτα μάνγκο με chutney αβοκάντο
και ψητό καλαμάρι

Pesto strozzapreti burrata
Spaghetti carbonara με καπνιστή πανσέτα,
parmigiano reggiano και αυγό ποσέ

Σαλάτα πράσινη με ψητό κοτόπουλο
και τραγανό prosciutto di Parma

Linguine alle vongole

Mozzarella Caprese
με ζελέ ντομάτας και βασιλικό

Linguine με αυγοτάραχο, σαφράν
και φιστίκι Σικελίας
Κριθαρότο καραβίδας
Fettuccine με ψητό μπαρμπούνι
και κρέμα αχινού
Linguine με ψίχα μπλε καβουριού,
αχινό και φρέσκα αρωματικά
Linguine με αστακοουρά
(για δύο άτομα)

“Everything you see I owe to pasta.” - sophia loren

Risotto με parmigiano reggiano
και φρέσκια τρούφα

Σαλάτα ρόκα με prosciutto di Parma
και parmigiano reggiano
Lattuga
Σαλάτα πράσινη με τραγανό
prosciutto di Parma, καρδιές μαρουλιού,
καβουρδισμένο κουκουνάρι,
parmigiano reggiano
και βινεγκρέτ μουστάρδας

Spaghetti carbonara με χέλι καπνιστό,
parmigiano reggiano και κρόκο αυγού

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

@GiacomoRestaurants
#GiacomoRestaurants

LA GRIGLIA

ΨΑΡΙ ΚΑΙ ΚΡΕΑΣ ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ

PESCE
ΣΦΥΡΙΔΑ ALLA PIZZAIOLA
με σαλάτα αλμύρα, σάλτσα ντομάτα με κάπαρη και αφρό από ρικότα
ΜΥΛΟΚΟΠΙ
με πουρέ κουνουπίδι, tartare κουνουπιδιού και αχινό

CARNE
BISTECCA ALLA
FIORENTINA
(min. για 2 άτομα)

COTOLETTA
ALLA MILANESE
TAGLIATA ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ
ΦΙΛΕΤΟ MΟΣΧΑΡΙΣΙΟ
με πουρέ πατάτας, τρούφα και
σάλτσα Μαδέρα

TOMAHAWK
(min. για 2 άτομα)
RIB EYE STEAK
BLACK ANGUS [350gr]
με μικρή σαλάτα ρόκα - ντοματίνια
και νιφάδες parmigiano reggiano

SIDES
πατάτες φούρνου σε κρούστα parmigiano reggiano
ή πουρές πατάτας
ή ψητά πράσινα σπαράγγια

PIZZA
CAPRESE
σάλτσα ντομάτας, mozzarella di bufala,
ντοματίνια, βασιλικός

RUCOLA E PROSCIUTTO
prosciutto di Parma, ρόκα,
parmigiano reggiano

FUNGHI E TARTUFO
ποικιλία μανιταριών, τρούφα, baby ρόκα

CHORIZO
τυρί κρέμα, gorgonzola,
σπανάκι, chorizo

SARDEGNA
pecorino, bresaola, ντοματίνι κονφί,
κολοκυθάκι, ρόκα

SALSICCIA CON GAMBERI
ραγού από salsiccia και chorizo,
καραβίδες, κρέμα γιαουρτιού

DIAVOLA
ντομάτα, mozzarella, σαλάμι πικάντικο

DOLCE
TIRAMISU παραδοσιακό
PANNA COTTA με κρέμα από βανίλια Μαδαγασκάρης και κομποτέ από φρέσκες φράουλες
ΣΟΚΟΛΑΤΑ EXTRA BITTER με πεκάν, άρωμα espresso και παγωτό φιστίκι Σικελίας
Παγωτά
ανά μπάλα / 4 μπάλες

Σορμπέ
ανά μπάλα / 4 μπάλες

