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PIZZA 
Μαργαρίτα με σάλτσα ντομάτας, mozzarela και βασιλικό  12 €

Vegan με σάλτσα gazpacho ντομάτα, κιμά beyond meat, 
ντοματίνια, μανιτάρια, flakes κολοκύθι και τριμμένο φυστίκι Αιγίνης 14 €

Spiannata με σάλτσα ντομάτας, φρέσκια mozzarella και φύλλα ρόκας 14 €

Κοτόπουλο με σάλτσα barbeque, gorgonzola και ανανά  14 €

BAo Buns...
Κοτόπουλο, αβοκάντο, iceberg, lime, sweet chilli και κόλιανδρο  12 €

Χοιρινή πανσέτα, kimchi πράσινο μήλο αγγούρι, μαγιονέζα σόγια/μέλι  12 €

Για τις σαλάτες χρησιμοποιούμε ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Το μέλι είναι 100% ελληνικό.
Τα κρεατικά είναι νωπά και κατά προτίμηση από την τοπική αγορά. Μαγειρεύουμε με φρέσκα μυρωδικά από την ελληνική γη.

Η ζύμη της πίτσας και τα γλυκά είναι φρέσκα και παρασκευάζονται στην κουζίνα μας. Προϊόντα κατάψυξης είναι τα θαλασσινά το ψωμί και τα φρούτα εκτός εποχής.
Στα πιάτα υπάρχουν αλλεργιογόνα όπως θαλασσινά, γαλακτοκομικά, ξηροί καρποί... Αν έχετε οποιαδήποτε μορφή αλλεργίας παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα.

Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις. Υπεύθυνος για την αγορανομία: Κοντός Ιγνάτιος
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει 

εάν δεν λάβει το Νόμιμο παραστατικό στοιχείο (Απόδειξη ή Τιμολόγιο)

BuRGERs & moRE
(σερβίρονται με φρέσκιες τηγανητές πατάτες) 

Cheeseburger με 100% μοσχαρίσιο κιμά, σως ταρτάρ, cheddar, 
guanciale, iceberg και ντομάτα ψητή με μυρωδικά  12 €

Βeyond meat (vegan) με  φυτική μαγιονέζα, 
porto bello, ντομάτα και μαρούλι  12 €

Chicken burger από στήθος κοτόπουλο, σε English muffin, μαγιονέζα μαύρου σκόρδου, 
phyladelphia, ντομάτα, iceberg, καραμελωμένες πιπεριές και κρεμμύδια  12 €

Νew york με 100% κιμά black angus, iceberg, ντομάτα, 
μαγιονέζα πάπρικας, cheddar, αυγό, ψητά κρεμμύδια και bacon  15 €

Club Sandwich με κοτόπουλο, mozzarella, cheddar, bacon, ντομάτα, 
μαρούλι και σπιτική σάλτσα μουστάρδας  12 €

Φρέσκες πατάτες τηγανητές  5 €
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Το menu επιμελήθηκε το The Holy Goat Gastronomy Team

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
Calamarata θαλασσινών με άρωμα βανίλια σαφράν  19 € 

Fettuccine με κοτόπουλο, ντοματίνια, Vin dous Samos και prosciutto  17 € 
Ριζότο taleggio με αποξηραμένα σύκα, φυστίκι αιγίνης και λούζα Τήνου  17 € 

Ριζότο μανιταριών πορτσίνι με λάδι τρούφας  17 € 
Ριζότο με καραβίδες και γαρίδες, αρωματισμένο με vodka και lemongrass  22 € 

Λαβράκι με κρέμα σελινόριζα πορτοκάλι, σαλάτα σιταριού με εσπεριδοειδή και δυόσμο, 
σταμναγκάθι μαριναρισμένο με κουρκουμά και αστεροειδή γλυκάνισο  22 € 

Κοτόπουλο σχάρας με πουρέ από μωβ πατάτα περού, 
ντοματίνια confit, flakes παρμεζάνας και σάλτσα βασιλικού με λεμόνι  17 € 

Χοιρινός λαιμός iberico σιγομαγειρεμένος, κρέμα κόκκινο λάχανο με bacon, cake miso και μανιτάρια shimeji βουτύρου  19 € 
Μοσχαρίσια μάγουλα braise με calvados, baby πατάτες με κάστανα, λιωμένο chevre και σχοινόπρασο  22 € 

Flap steak black angus με τριπλοτηγανισμένη πατάτα, mousse από καπνιστή mozzarella και chutney παντζάρι 34 €

Ψωμί ανά άτομο 2 €

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
Cheesecake με σπιτική μαρμελάδα βύσσινο  7 €

Tiramisu με fudge κακάο, crumble από σπόρους κακάο και semifreddo espresso  8 €
Ναμελάκα καραμελωμένης λευκής σοκολάτας, cake μελιού με χαμομήλι, κρέμα κάστανο και ποσέ αχλάδι  9 €

Ζεστό cake διπλής σοκολάτας με καραμελωμένη μπανάνα και παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης  9 €

 ΜΠΟΥΚIΕΣ (σε εξάδες)
Μπρουσκετάκια με λούζα Τήνου, brie, μαρμελάδα ελαιόλαδο, και σύκο  9 €

Pizzeti με tallegio, spianatta και πέστο βασιλικού  11 €
Αrancini με πανάρισμα πορτσίνι, κρέμα μετσοβόνε και καραμελωμένα καρύδια  12 €
Aλμυρά choux με chevre, προσούτο, μαρμελάδα ντομάτας και φυστίκι Αιγίνης  12 €

Μini Βurgers από 100% φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, cheddar, iceberg και σάλτσα barbeque  12 €

ΠΡΩΤΑ ΠΙΑΤΑ
Σούπα κολοκύθα ανανά, με τραγανό prosciutto, λάδι μυρωδικών και ταρτάρ από πιπεριά Φλωρίνης και κάσιους 11 €

Άγρια μανιτάρια σωτέ, κρέμα από κρεμμύδι και τρούφα, αρακάς βουτύρου και παστός κρόκος αυγού 14 €
Μαριναρισμένο Φαγγκρί με τζίντζερ, φούσκα ψωμιού με avocado, σούπα από κόκκινα φρούτα και φύκια wakame  17 €

Κανελόνια με γέμιση κόκκορα, χούμους από αρακά και πικάντικη μaρμελάδα ντομάτας 15 €
Ντοματίνια με μαρμελάδα ελαιόλαδο, παξιμάδι χαρουπιού, flakes αγγούρι, κάπαρη και ξυνομυζήθρα 12 €

Σαλάτα κινόα σε σούπα γιαουρτιού με τσαλαφούτι, μαύρες φακές, κουκουνάρι, 
δυόσμο, vinaigrette παντζάρι και καραμελωμένα καρύδια  14 €

Πράσινη σαλάτα με χουρμάδες, ρόδι, brie, μπισκότο αμυγδάλου και vinaigrette πετιμέζι δενδρολίβανο 14 €
Σαλάτα με ψητό κοτόπουλο, iceberg, τραγανό guanciale και crumble παρμεζάνας  14 €

Σαλάτα με γαρίδες σχάρας iceberg, κινέζικο και κόκκινο λάχανο, vinaigrette γαρίδας, ντοματίνια, 
τραγανή πάπρικα και κρέμα αβοκάντο 16 €

Παγωτά: σοκολάτα Βελγίου, σοκολάτα Valrhona σορμπέ, βανίλια Μαδαγασκάρης, φράουλα, 
φυστίκι, καϊμάκι, καραμέλα, cookies, στρατσιατέλα, Banoffee 2,5 €/μπάλα  menu

www.kazba.gr


