
PASTA BAR MENU

Fresh corner 
Caprese € 6.50
Ντοματίνια, πέστο βασιλικού, φρέσκια μοτσαρέλα, αρωματισμένο ελαιόλαδο
Cherry tomatoes, basil pesto, fresh mozzarella, flavored olive oil

Caesar’s Salad € 6.50
Μαριναρισμένο κοτόπουλο, καραμελωμένο μπέικον, iceberg, παρμεζάνα, dressing αντζούγιας
Marinated chicken, caramelized bacon, iceberg, parmesan, anchovy dressing

Tuna Pasta Salad € 6.50
Τόνος, μαγιονέζα, lime, λάδι κόλιανδρου, κάπαρη
Tuna, mayo, lime, coriander oil, capers

Quinoa Salmon Salad € 7.40
Σολομός, κινόα, αβοκάντο, lime, κόλιανδρο
Salmon, quinoa, avocado, lime, coriander

Appetizers 
Arancini Beef Ragu € 6.00
Τραγανοί ριζοτοκεφτέδες με beef ragu, παρμεζάνα και μοτσαρέλα
Crispy risotto-balls with beef ragu and mozzarella

Arancini Chicken € 6.00
Τραγανοί ριζοτοκεφτέδες με κοτόπουλο, μανιτάρια, παρμεζάνα και μοτσαρέλα
Crispy risotto-balls with chicken, mushrooms, parmesan and mozzarella

Mozzarella Sticks € 5.00
Παναρισμένα σε panko με βασιλικό και μαρμελάδα ντομάτας on side
Panko breaded with basil and tomato marmalade on side

Drinks
Αναψυκτικά / beverages 330 ml € 1.50
Diamond Energy drink 250 ml € 2.00
Grapefruit Soda 3cents 200 ml € 3.00
Corona 355 ml € 4.00
Bud 330 ml € 4.00
Stella Artois 330 ml € 4.00
Stella Artois Draft 330ml € 2.80
Peroni 330 ml € 4.50
Νερό 500 ml € 0.50

Sweet corner
Cheesecake € 3.50
Tiramisu € 3.50

Pasta Napoletana €  5.50
Ντομάτα, βασιλικός, σκόρδο, κρεμμύδι, παρμεζάνα, φρέσκα ελληνικά μυρωδικά
Tomato, basil, garlic, onion, parmesan, fresh Greek herbs

Carbonara € 6.60 
Κρόκος αυγού, καπνιστή πανσέτα, λευκή σάλτσα, παρμεζάνα
Egg yolk, smoked pancetta, white sauce, parmesan

Pasta Pesto € 6.50
Βασιλικός, κουκουνάρι, παρμεζάνα, σκόρδο, ελαιόλαδο
Basil, pine seeds, parmesan, garlic, olive oil

Beef Ragu Pasta € 6.90
Pulled beef ragu, σάλτσα ντομάτας, παρμεζάνα, φρέσκα ελληνικά μυρωδικά
Pulled beef ragu, tomato sauce, parmesan, fresh Greek herbs

Mushroom Pasta € 6.90
Πάστα μανιταριών, μανιτάρια porcini, λευκή σάλτσα, λάδι λευκής τρούφας
Mushroom paste, porcini mushrooms, white sauce, white truffle oil

Mac & Cheese € 6.90
Mπέικον, λευκή σάλτσα, mix τυριών, πούδρα κρεμμυδιού, πάπρικα, κουρκουμάς
Bacon, white sauce, onion powder, cheese mix, paprika, turmeric

Ricotta & Chicken € 6.90
Kοτόπουλο, λευκή σάλτσα, ρικότα, ψητά ντοματίνια, lime, φρέσκο κρεμμύδι, αρωματισμένο ελαιόλαδο
Fresh chicken, white sauce, ricotta, grilled cherry tomatoes, lime, 
fresh onion, flavored olive oil

Spaghetti & Meatballs € 6.90
Kεφτεδάκια από φρέσκο κιμά, κόκκινη σάλτσα, παρμεζάνα, 
κύμινο, φρέσκα ελληνικά μυρωδικά
Meatballs, red sauce, parmesan, cumin, fresh Greek herb

Spicy Chicken & Bacon € 6.90
Kοτόπουλο, μπέικον, κόκκινη σάλτσα, παρμεζάνα, πιπέρι cayenne
Chicken, bacon, red sauce, parmesan, cayenne pepper

Salmon & Vodka € 7.50
Φρέσκος σολομός, λευκή σάλτσα, lime, άνηθος, ρικότα
Fresh salmon, white sauce, lime, dill, ricotta

Vegan Pasta € 7.80
Μανιτάρια σιτάκε, φυστικοβούτυρο, lime, μπρόκολο, κάσιους, καρότο, baby καλαμπόκι
Shiitake mushrooms, peanut butter, lime, broccoli, cashew nuts, carrot, baby corn

De La Nona € 7.50
Beef ragu, μανιτάρια, λευκή σάλτσα, λάδι τρούφας
Beef ragu, mushrooms, white sauce, truffle oil

Donatella € 6.90
Κοτόπουλο, λευκή σάλτσα, ντοματίνια σοτέ, μπρόκολο, σκορδόλαδο
Chicken, white sauce, sauté cherry tomatoes, broccoli, garlic oil

Crispy Chicken & Parmesan € 6.90
Τραγανό κοτόπουλο, λευκή σάλτσα παρμεζάνας, μανιτάρια σοτέ
Crispy chicken, white parmesan sauce, sauté mushrooms

Cacio e Pepe € 7.20
Pecorino, λευκή σάλτσα, παρμεζάνα, φρέσκο βούτυρο, πιπέρι
Pecorino, white sauce, parmesan, fresh butter, pepper

LaGom «The Pasta Place»


