Η Pizza µας ψήνεται σε φούρνο µε πέτρα!!!

PREMIUM

Δοκιµάστε και το ζυµάρι ολικής αλέσεωςσε όποια pizza προτιµάτε µε έξτρα κόστος €0,30

Cottage €13,70

Το ζυµάρι µας ωριµάζει 72 ώρες µε προζύµι!

CLASSICS
Marinara €5,30

σάλτσα ντοµάτας / ρίγανη / ελαιόλαδο / σκόρδο

Ορεκτικά / Starters
Λαχανικά Σχάρας €8,50€

µανιτάρια / πιπεριές / κολοκύθι / µελιτζάνα / αγγινάρα
αρωµατικά βότανα / ba lsamico / ρόκα / σε βάση focaccia

Focaccia µε Mortadella 6,00€
Focaccia µε Prosciutto 6,50€
Καλάθι 2-4 ατόµων Mr Lips €20,00

αρωµατικός κιµάς / cheddar / φασόλι µαύρο
καλαµπόκι / guacamole / ελιές / sour cream
ντοµατίνια µαριναρισµένα / κρεµµύδι / chi li / nachos
8 Pizzetti to Share €11,00
2 margherita / 2 chorizo
2 gorgonzola / 2 prosciutto

Cheese & Sausage Platter €13,90

παρµεζάνα / provolone / gorgonzola
pecorino a l peperoncino / prosciutto parma
chorizo / spianata Piccante / Sa lame mi lano
κριτσίνια / αποξηραµένα σύκα

Σαλάτες / Salads

Σερβίρονται σε βάση focaccia!
Τοµατίνια Κρήτης €10,50

Margherita €8,90

σάλτσα ντοµάτας / µοτσαρέλα / ντοµατίνι κονφί / cottage cheese / κολοκυθάκι / ρόκα

Broccoli €14,30

µπρόκολο / µοτσαρέλα / φέτα/ πέστο βασιλικού
λιαστή ντοµάτα / ελιές / φέτες λεµόνι

Garlic butter €14,50

σάλτσα ντοµάτας / µοτσαρέλα / βασιλικό φρέσκο

σκορδοβούτυρο / κατσικίσιο τυρί / µοτσαρέλα / σπανάκι
ντοµατίνια µε βότανα / καραµελωµένα κρεµµύδια

Pomodorini €10.80

Αγγινάρα & Burrata €14,70

σάλτσα ντοµάτας / µοτσαρέλα / βασιλικό / αρωµατικά ντοµατίνια / παρµεζάνα |

Verdure €11,50

σάλτσα ντοµάτας / µοτσαρέλα / λαχανικά σχάρας / ρόκα / καραµελωµένα κρεµµύδια

Chorizo €11,50

σάλτσα ντοµάτας / µοτσαρέλα / σαλάµι πικάντικο Chorizo / ντοµατίνια

Carbonara €11,90

µοτσαρέλα / κρέµα / αυγό / πανσέτα καπνιστή / παρµεζάνα / µαύρο πιπέρι

Sa lsiccia €11,90

σάλτσα ντοµάτας / µοτσαρέλα / φρέσκο χοιρινό λουκάνικο Τοσκάνης / µανιτάρια / ρόκα

4 Formaggi €12,50

µοτσαρέλα / παρµεζάνα / πεκορίνο / γκοργκοντζόλα / µέλι / καβουρδισµένο καρύδι / πιπέρι

ρόκα / ξύσµα λεµόνι / pesto / σπανάκι / ελιές

Fig & Prosciutto € 14,80

Gorgonzola / prosciutto / σύκα / ρόκα / ba lsamico / µέλι / βασιλικός

Ka le e Mushrooms €14,90

σάλτσα ντοµάτας / ποικιλία µανιταριών / Ka le / κατσικίσιο / µοτσαρέλα / τρούφα / θυµάρι

Tagliata €22,50

βάση focaccia / Tagliata inside skirt / Black Angus / ρόκα / παρµεζάνα / ντοµατίνια / τρούφα

Desserts
(µε ζυµάρι pizza’s)
Creme patisserie / ψητό καραµελωµένο µήλο / καραµέλα γάλακτος €5,00
Πραλίνα σοκολάτας / mascarpone / µπισκότο / καρύδα / φρούτα του δάσους €5,00

Gorgonzola €12,80

µοτσαρέλα / κρέµα / γκοργκοντζόλα / σπανάκι / Chorizo

Carpiciosa €13,30

σάλτσα ντοµάτας / µοτσαρέλα / προσούτο / σαλάµι πικάντικο / µανιτάρια / ελιές / αγκινάρα

Bufa la €13,30

σάλτσα ντοµάτας / µοτσαρέλα Βufa la / ψητά αρωµατικά ντοµατίνια / βασιλικός

PASTA

Σερβίρονται σε βάση focaccia & συνοδεύονται µε 3 ντιπάκια έκπληξη!!!
Bufa lla Carbonara €13,80
spaghetti / crispy prosciutto / ντοµατίνια ψητά µε βότανα / αυγό κρόκος / παρµεζάνα

µοτσαρέλλα buratta / παξιµάδι από χαρούπι
ελιές / πέστο βασιλικού / αγγούρι

Prosciutto €13,70

σάλτσα ντοµάτας / µοτσαρέλα / προσιούτο / παρµεζάνα / ρόκα

Rigatoni µε αρωµατικά κεφτεδάκια και λιωµένο cheddar €12,80

Πράσινη Σαλάτα €9,80

Mexican €13,80

Pennette pesto µε µελιτζάνα & ψητά ντοµατίνια €12,80

mesclun / cottage cheese / κολοκύθι σχάρας
prosciutto parma / κουκουνάρι / ba lsamico / δυόσµος

Iceberg Κοτόπουλο €9,70

παρµεζάνα / pancetta affumicata / ceasar’s sauce

σάλτσα ντοµάτας / αρωµατικός µοσχαρίσιος κιµάς / τσένταρ
καλαµπόκι / µαύρο φασόλι / πιπεριές / chi li

Pollo E Broccoli €13,80

µοτσαρέλα / κρέµα / κοτόπουλο / µπρόκολο / παρµεζάνα / πιπέρι

Risotto ποικιλία µανιτάρια €14,50
κατσικίσιο τυρί / πάστα λευκής τρούφας / πούδρα porcini
Risotto µε κοτόπουλο / µπρόκολο / παρµεζάνα €12,50

HELLENIC MICROBREWERRIES
NISOS PILSNER 330ml - ΤΗΝΟΣ €5,00

Άρωµα: Βύνης, µε νότες λυκίσκου. Πινελιές από βότανα και πιπέρι. Γεµάτο, µεστό σώµα.
Καλή ενανθράκωση. Γλυκιά αίσθηση βύνης στην αρχή που ολοκληρώνεται σε µία επίγευση ευχάριστης πικράδας.

VERGINA PREMIUM LAGER €4,00

Μια γνήσια Premium Lager µπύρα, που παράγεται σύµφωνα µε τις πιο αυστηρές προδιαγραφές παραγωγής της ευρωπαϊκής Lager
(Reinheitsgebot) ακολουθώντας την µέθοδο της κλασικής ζύµωσης (9-10°C). Τα αρώµατα λυκίσκου από το Tettnang και το Ha llertau
συνυπάρχουν σε απόλυτη αρµονία µε τη θρακική ξανθιά βύνη από ποικιλίες δίστιχου κριθαριού. Αλκοόλ 5% vol.

VOLKAN BLONDE BEER - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ €5,50

100% Ελληνική pi lsner µπύρα, που οφείλει την εξαιρετική υφή, τη γεύση και το άρωµά της στο τοπικό µέλι, το κίτρο της Νάξου,
αλλά και το µοναδικό Lava Rock Fi lter από βασάλτη Σαντορίνη.

Aperitivi

RETHYMNIAN ORGANIC BLONDE BRINK’S BEER €5,90

Spritz Aperol by Mrs Lips €8,00
Aperol / Prosecco / grapefruit soda
gin / orange bitter

Η ιστορία, σε µπουκάλι, του Γερµανού µαθηµατικού Bernd Brink που εγκαταστάθηκε στο Ρέθυµνο πριν από 15 χρόνια και ξεκίνησε να φτιάχνει µπίρα.
Ερωτεύτηκε Ελληνίδα, επισκέφτηκε την Κρήτη, αγάπησε τον τόπο και ξεκίνησε αυτό που ήξερε να κάνει.
Η ξανθιά Brink’s premium lager είναι απαστερίωτη, αφιλτράριστη και βιολογική µπίρα 4,8% βαθµών µε έντονο θολό κίτρινο έως ροδακινί χρώµα.
Είναι ελαφριά, ευχάριστη µπίρα µε µέτρια πικράδα και αρώµατα λεµονιού αλλά και βαθιά τη γεύση της ζύµωσης.

MARY ROSE RED ALE €5,80

Από το µικροζυθοποιείο της Septem στην ¨Ευβοια. Εµπνευσµένη από το θρυλικό πλοίο του βασιλικού στόλου της Αγγλίας που δηµιουργήθηκε
από τον Ερρίκο Η΄ όπου οι ναύτες κατανάλωναν µπύρα αντί για νερό αφού ήταν πολύ πιο ασφαλής από το συχνά χαλασµένο νερό.
Ο θρύλος λέει πως οι ναυτικοί αρνούνταν να δουλέψουν αν δεν έπιναν το αγαπηµένο τους ποτό µαζί µε το φαγητό τους.
Το στόµα συνδυάζει τη γλύκα της καραµέλας µε τη διακριτική πικράδα του λυκίσκου σε άριστη ισορροπία. Αλκοόλ 4,5% vol.

Perfect Gin €10,00
Premium blend Gin / grapefruit soda 3cents
lemon & orange bitter
Americano €8,00
Cinzano Rosso / Campari / soda 3 cents

SMOKED ROBUST PORTER (Μαύρη Μπύρα Χίου) €6,00

Hugo Spritz €9,00
Prosecco / St Germain / Gin / soda

Cretan Kings PALE LAGER €4,90

Negroni Mr lips €10,00
Sweet Vermuth blend / Campari / Gin blend

Προσεκτικά επιλεγµένες ποικιλίες καβουρδισµένης και καραµελωµένης βύνης, σε συνδυασµό µε βύνη καπνισµένη σε ξύλο οξιάς,
δίνουν στην µαύρη αυτή µπύρα τον έντονο και µοναδικό χαρακτήρα της. Εµφιαλώνεται αφιλτράριστη και απαστερίωτη σε περιορισµένη ποσότητα. Αλκοόλ: 6,2 %.
Μια ξεχωριστή ξανθιά lager, απαλή και κρυστάλλινη από επιλεγµένες εξαιρετικής ποιότητας πρώτες ύλες, βύνης κριθαριού, λυκίσκου, µαγιάς και του φηµισµένου
νερού από τα βουνά της Κρήτης. (vol 4.5%).

Signature cocktails

CORFU AMOROSA WEISSE- ΚΕΡΚΥΡΑ €6,30

Blackberry Mule €10,00
Vodka / Prosecco / blackberries / ginger beer / lime

VOREIA Low Alcohol Beer 0.8% €5,00

Vecchia Signora €10,00
Rum blend / passion fruit / lime juice / ginger / pepper

Σταρένια µπύρα, φρέσκια ,αφιλτράριστη και απαστερίωτη. Είναι χαρακτηριστικά θολή.
Όταν τα δηµητριακά ενώνουν τις δυνάµεις τους σε µια διαδικασία διπλής ζύµωσης, όπου η µαγιά ελευθερώνει άρωµα µπανάνας (vol 5,6%).
Η επιλογή και ο συνδυασµός ειδικών βυνών σε γενναίες ποσότητες διαµορφώνουν ένα γεµάτο σώµα, το dry hop χαρίζει ζωντανά αρώµατα γκρειπφρουτ, ανανά και
µάνγκο, προσφέροντας µια αίσθηση American Pa le Ale συνταγής, ενώ το χαµηλό αλκοόλ την καθιστά ελκυστική για κάθε στιγµή της ηµέρας!

VOREIA WIT BEER - ΣΕΡΡΕΣ €5,90

Μια Βέλγικη παραδοσιακή συνταγή συναντά το µεσογειακό ταµπεραµέντο. Ο κόλιανδρος και το πορτοκάλι συνδυάζονται για πρώτη φορά µε το Ελληνικό σιτάρι και
δηµιουργούν µια πρωτόγνωρη αρµονία γεύσης και αρωµάτων. Χρώµα Ανοιχτό ξανθό, θολή εµφάνιση, κρεµώδης λευκός αφρός.
Όσο θερµαίνεται εµφανίζονται διακριτικά τα αρώµατα της βανίλιας και της καραµέλας που προέρχονται από τις βύνες (vol 7%).

SKNIPA BOLD (INDIAN PALE ALE) €6,30

Mε καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη! Έντονο άρωµα γκρέιπφρουτ και λουλουδιών µε κρυφές νότες ροδάκινου.
Ψηλή και πλούσια κορώνα µε ανοιχτό καφέ – κόκκινο χρώµα, µε ισορροπηµένη πικρή γεύση λυκίσκων την οποία την συναντάµε και στο τελείωµα της. (vol 5%).
Χρυσό µετάλλιο στο Διεθνή Διαγωνισµό της Φρανκφούρτης, Γερµανία (2019).

IKARIOTISSA ALE €5,90

Μια µπύρα καµωµένη µε νερό από τις φυσικές πηγές της Ικαρίας, της νήσου της µακροζωίας. Φρέσκια, Απαστεριώτη, χωρίς συντηρητικά, ηµιφιλτραρισµένη, ξανθιά
µε λευκό πυκνό αφρό µέτριας διάρκειας. Διακρίνονται ευχάριστα, απαλά, αρώµατα βύνης και λυκίσκου σε ισορροπία. µε νότες γρασιδιού και εσπεριδοειδών, ελαφρύ
σώµα και µια πολύ ελαφριά πικράδα η όποια είναι και το κύριο χαρακτηριστικό της µέσης διάρκειας επίγευσή της. (vol 5%).

Cross the Line €10,00
Gin / Aperol / ginger / apple liquer / lime
cinnamon / aromatic bitters
Mastiha vibes €10,00
Mastiha / pomegranate puree / lime / µέλι
Meditteraneo €10,00
Rum infused / pepper / strawberrie
agave / lime / orange bitter
Queen Margaret €10,00
Tequi la blend / fresh lime / agave puree / smokes sa lt / chi li

