pizzeria trattoria
R

est. 1975

Ta s t e p l u s !

menu

diva plus διαχρονική & αγαπημένη
Αναμφισβήτητα στην εποχή μας που οι εικόνες και προτάσεις που μας
περικυκλώνουν είναι χιλιάδες, η γαστρονομική πρόταση diva plus ξεχωρίζει.
Γιατί η υψηλή ποιότητα είναι η βασική αρχή σε οτιδήποτε αντέχει στο χρόνο
και η diva plus λειτουργεί από το 1975.
Σήμερα, πλήρως ανακαινισμένη είναι το plus, όχι μόνο στη γεύση...
Η φινετσάτη κουζίνα της παρουσιάζει ιδιαίτερο γευστικό ενδιαφέρον
με τα πιο γευστικά πιάτα της ιταλικής κουζίνας. Απολαύστε τα!

Ευχαριστούμε και χαιρόμαστε είστε εδώ σήμερα!

diva plus timeless and beloved
Undeniably in our time that images and suggestions that surround us
are thousands, the gastronomic proposal diva plus singles.
Because high quality is the basic principle to anything durable
and diva plus operating since 1975.
Today, fully renovated is plus, not only in taste...
The elegant cuisine is particularly tasty interesting
with the most delicious dishes of Italian cuisine. Enjoy!

Thank you and we are glad you are here today!

appetizers
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bread with dip & breadsticks

1,30€

feta cheese saganaki with honey

5,50€
5,50€

4,90€
5,50€

grilled pleurotous mushrooms
with vinaigrette sauce

5,90€

bruchette caprese

3,90€

5,30€

5,80€

6,90€
7,90€

κεφτεδάκια της γιαγιάς 8τμχ

μανούρι σχάρας με ψητά λαχανικά
τυρί μανούρι, μελιτζάνες, κολοκύθια, δίχρωμες πιπεριές,
μανιτάρια πλευρώτους στο γκριλ με νιφάδες παρμεζάνας
& παλαιωμένο ξύδι μπαλσάμικο

manouri cheese, eggplants, courgettes, two colored
peppers, grilled pleurotous mushrooms,
parmesan cheese shavings & balsamic vinegar

cheese platter (for 2 persons)

μπρουσκέτα με καπνιστό σολωμό

με σπιτική ντομάτα & τυρί μοτσαρέλα
ψημένα στο φούρνο

oven baked with home-grown tomato sauce
& mozzarella cheese

parmesan cheese, blue cheese, edam cheese, mozzarella
cheese, feta cheese, breadsticks wrapped in prosciutto

μπρουσκέτα με προσούτο

φρυγανισμένο ψωμί με λαδόσκορδο, τριμμένη παρμεζάνα,
σολωμό καπνιστό, αυγό, κάπαρη, άνηθο, κρεμμυδάκι
& τυρί κρέμα

toasted bread with garlic oil, grated parmesan cheese,
smoked salmon, egg, caper, dill, onions
and cream cheese

grilled manouri cheese with grilled vegetables

μπρουσκέτα αλά καπρέζε

φρυγανισμένο ψωμί με λαδόσκορδο τριμμένη παρμεζάνα,
προσούτο ιταλίας, φρέσκια ρόκα
& φλοίδες παρμεζάνας

toasted bread with garlic oil, grated parmesan cheese,
italian prosciutto, fresh rocket salad
& parmesan cheese shavings

grandma's meatballs 8 pcs

μανιτάρια πλευρώτους ψητά
με σως βινεγκρέτ

φρυγανισμένο ψωμί με λαδόσκορδο, τριμμένη παρμεζάνα,
κυβάκια μαριναρισμένης φρέσκιας ντομάτας,
φρέσκια μοτσαρέλα & vτρέσινγκ μπαλσάμικου

toasted bread with garlic oil, grated parmesan cheese,
cubes of marinated fresh tomato,
fresh mozzarella cheese & balsamic dressing

bruchette with smoked salmon

ρολάκια μελιτζάνας 4 τμχ
γεμισμένα με τυρί φέτα, μοτσαρέλα, σάλτσα φρέσκιας ντομάτας
& παρμεζάνα ψημένα στο φούρνο

oven-baked eggplant stuffed with feta cheese,
mozzarella cheese, fresh tomato sauce & parmesan

bruchette with prosciutto

πατάτες diva
τηγανιτές πατάτες με κρέμα γάλακτος, μπέικον & παρμεζάνα

french fries with cream sauce, bacon & parmesan cheese

eggplant rolls 4 pcs

πίτσα μίνι skarpone
με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια,
σουτζούκι & μιξ τυριών

with fresh tomato sauce, ham, bacon, mushrooms,
spicy sausage & cheese mix

diva potatoes

φέτα σαγανάκι με μέλι
φέτα τυλιχτή σε φύλο κρούστας, με μέλι & σουσάμι

fried feta cheese wrapped in pie crust, with honey & sesame

mini pizza skarpone

ψωμάκι με ντιπ & κριτσίνια

9,50€

πιάτο τυριών (για 2 άτομα)
παρμεζάνα, μπλε τυρί, ένταμ, μοτσαρέλα, φέτα,
κριτσίνια τυλιχτά με προσούτο

salads
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mixed salad

5,90€

white & red cabbage, carrot, lettuce, tomato
& cranberries

caprese salad

άσπρο & κόκκινο λάχανο, καρότο, μαρούλι, ντομάτα
& γκράνμπερις

6,20€

fresh mozzarella cheese, fresh tomato, rocket
& basil dressing

chef's salad

7,20€
7,20€
7,20€
7,90€
7,70€
8,70€

prosciutto salad

add your favorite ingredients to any pasta & salads:
olives, vegetables, egg, sundried tomato, mushrooms,
cold cuts, any different sauces: 0,50€
grilled chicken fillet, parmesan cheese, manouri cheese,
feta cheese: 1,00€
tuna fish, smoked salmon, prosciutto: 1,50€

φρεσκολίνο
φρέσκο σπανάκι, ρόκα, ψητό μανούρι, λιαστή ντομάτα,
σουσάμι, καρύδια, ξινόμηλο, κρουτόν
& λευκή βινεγκρέτ

8,70€

smoked salmon, rocket, lettuce, onions, dill,
boiled egg, capers & vinaigrette dressing

prosciutto from parma, rocket, lettuce, pine cones,
cucumber, tomato, parmesan cheese sauce
with mustard and honey, olive oil & balsamic vinegar

φαντασία
μαρούλι, ρόκα, ρόδι, λιαστή ντομάτα, ξινόμηλο, καρύδια
& σως βινεγκρέτ μπαλσάμικου

fresh spinach, rocket, grilled manouri cheese, sundried
tomatoes, sesame, walnuts, sour apple, croutons
& white balsamic vinegar sauce

salmon salad

του καίσαρα
μαρούλι, τραγανό μπέικον, κοτόπουλο, κρουτόν,
φλοίδες παρμεζάνας & σως του καίσαρα

lettuce, rocket, pomegranate, sundried tomatoes,
sour apple, walnuts & balsamic vinegar dressing

frescolino salad

ρόκα - παρμεζάνα
ρόκα, μαρούλι, φλοίδες παρμεζάνας, μπαλσάμικο,
κουκουνάρι & καραμελωμένο μπαλσάμικο

lettuce, crispy bacon, chicken, croutons,
parmesan cheese shavings & caesar's sauce

fantasia salad

χωριάτικη
ντομάτα, αγγούρι, μαρούλι, κρεμμύδι, πιπεριές, ελιές,
φέτα, ελαιόλαδο & ρίγανη

rocket, lettuce, parmesan cheese shavings, pine nuts
& caramelized balsamic vinegar

caesar's salad

του σεφ
ζαμπόν, τυρί, μαρούλι, ντομάτα, αυγό, αγγούρι, ελιές
& σως κοκτέιλ

tomato, cucumber, lettuce, onion, peppers, olives,
feta cheese, olive oil & oregano

rocket - parmesan salad

καπρέζε
φρέσκια μοτσαρέλα, φρέσκια ντομάτα, ρόκα
& ντρέσινγκ βασιλικού

ham, cheese, lettuce, tomato, egg, cucumber, olives
& mixed dressing

greek salad

ανάμεικτη

σολωμού
καπνιστός σολωμός, ρόκα, μαρούλι, κρεμμυδάκι,
άνηθο, αυγό βραστό, κάπαρη & σως βινεγκρέτ

8,30€

προσούτο
προσούτο πάρμας, ρόκα, μαρούλι, κουκουνάρι, αγγούρι,
ντομάτα, παρμεζάνα σως από μουστάρδα και μέλι,
ελαιόλαδο & ξύδι μπαλσάμικο

επιπλέον υλικά για ζυμαρικά και σαλάτες:
ελιές, λαχανικά, αυγό, λιαστή ντομάτα, μανιτάρια, αλλαντικά,
διάφορες σως: 0,50€
κοτόπουλο ψητό, παρμεζάνα, μανούρι, φέτα: 1,00€
καπνιστός σολωμός, προσούτο: 1,50€

pasta
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spaghetti napolitana

6.20€

with tomato sauce & basil

spaghetti bolognese

με σάλτσα ντομάτας & βασιλικό

7.20€

with fresh minced beef meat & tomato

spaghetti carbonara

7,70€
7.30€
7.30€
7,60€
7,60€
7,60€
7,60€
7,60€
7,60€
8,20€

risotto with vegetables (arborio rice 100%)

all pasta sauces can be also made with fresh whole grain tagliatelle
and fresh pasta +2,60€ per dish
all of our pasta dishes are served with grated cheese and fresh parsley
they can be baked in the oven with +0,80€

ριζότο κοτόπουλο (100% ρύζι arborio)
με φρέσκα μανιτάρια, σάλτσα φρέσκιας ντομάτας & κρέμα γάλακτος

8,20€

with porcini mushrooms, olive oil, onion, garlic, truffle oil
& pecorino cheese

with mushrooms, onions, fresh tomatoes, green peppers,
broccoli & parsley

ριγγατόνι αλά μπρόκολι
με σάλτσα από κρέμα γάλακτος, μπρόκολο, μπέικον & παρμεζάνα

with fresh mushrooms, fresh tomato sauce & cream sauce

risotto porcini (arborio rice 100%)

ριγγατόνι του σεφ
με σάλτσα από κρέμα γάλακτος, ζαμπόν, μπέικον & φρέσκα μανιτάρια

with cream sauce, broccoli, bacon & parmesan cheese

risotto with chicken (arborio rice 100%)

ριγγατόνι 4 τυριά
με σάλτσα από κρέμα γάλακτος, τυρί γκούντα, παρμεζάνα,
μπλε τυρί & μοτσαρέλα

with cream sauce, ham, bacon, fresh mushrooms

rigatoni ala broccoli

πέννες αλά πάολο
με κοτόπουλο, μπέικον, σάλτσα φρέσκιας ντομάτας & παρμεζάνα

with cream sauce, gouda cheese, parmesan cheese,
mozzarella cheese & blue cheese

chef’s rigatoni

πέννες αματριτσιάνα
με μπέικον, κρεμμύδι, πικάντικη σάλτσα ντομάτας & παρμεζάνα

with chicken, bacon, fresh tomato sauce & parmesan cheese

rigatoni 4 cheeses

πέννες τζοβάνι
με σάλτσα από κρέμα γάλακτος, μπέικον, μανιτάρια, κοτόπουλο,
πιπεριές, σκόρδο & κυβάκια φρέσκιας ντομάτας

with bacon, onion, spicy tomato sauce & parmesan cheese

penne ala paolo

σπαγγέτι όμορφη αγρότισσα
με λιαστή ντομάτα, φρέσκα μανιτάρια, ελιές, κρεμμύδι, πιπεριά,
φρέσκια ντομάτα, ελαιόλαδο & ελάχιστη σάλτσα ντομάτας

with cream sauce, bacon, mushrooms, chicken,
green peppers, garlic & cubes of fresh tomatoes

penne amatriciana

σπαγγέτι αραμπιάτα
με σάλτσα ντομάτας, πράσινη πιπεριά, σκόρδο,
καυτερή πιπεριά & μυρωδικά

with sundried tomato, fresh mushrooms, olives, onions,
green peppers, fresh tomato, olive oil & a little of tomato sauce

penne giovanni

σπαγγέτι καρμπονάρα
με σάλτσα από κρέμα γάλακτος, αυγό, ζαμπόν, μπέικον & παρμεζάνα

with tomato sauce, green pepper, garlic,
hot chilli pepper & spices

spaghetti beautiful farmer girl

σπαγγέτι μπολονέζ
με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά & ντομάτα

with cream sauce, egg, ham, bacon & parmesan cheese

spaghetti arabiatta

σπαγγέτι ναπολιτέν

ριζότο πορτσίνι (100% ρύζι arborio)
με μανιτάρια πορτσίνι, ελαιόλαδο, κρεμμύδι, σκόρδο, λάδι τρούφας
& τυρί πεκορίνο

7,20€

ριζότο με λαχανικά (100% ρύζι arborio)
με μανιτάρια, κρεμμύδι, φρέσκια ντομάτα, πιπεριές, μπρόκολο
& μαϊντανός
όλες οι σάλτσες των ζυμαρικών μπορούν να γίνουν και με φρέσκιες ταλιατέλες
ολικής αλέσεως και με φρέσκα ζυμαρικά +2,60€ το πιάτο
όλα τα ζυμαρικά μας συνοδεύονται από τυρί τριμμένο και φρέσκο μαϊντανό
μπορούν να γίνουν και στο φούρνο με +0,80€

special dishes

with fresh pasta
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tagliolini with seafood

10,90€ ταλιολίνι με θαλασσινά
φρέσκα ταλιολίνι με αυγό, με φρέσκιες αχιβάδες, φρέσκα μύδια,
γαρίδα (κτψ) & σάλτσα φρέσκιας ντομάτας με μυρωδικά

fresh tagliolini with egg, with fresh clams, fresh mussels,
prawns (frz) & fresh tomato sauce with spices

tagliolini with smoked salmon

10,90€ ταλιολίνι με καπνιστό σολωμό
φρέσκα ταλιολίνι με αυγό, με καπνιστό σολωμό, βότκα, κρεμμύδι,
μαϊντανό, φρέσκια ντομάτα, κρέμα γάλακτος & παρμεζάνα

fresh tagliolini with egg, with smoked salmon, vodka, onion,
parsley, fresh tomato, cream sauce & parmesan cheese

tagliolini ala porcini

10,50€ ταλιολίνι αλά πορτσίνι
φρέσκα ταλιολίνι με αυγό, με μανιτάρια πορτσίνι, ελαιόλαδο,
κρεμμύδι, σκόρδο, λάδι τρούφας & τυρί πεκορίνο

fresh tagliolini with egg, with porcini mushrooms, olive oil,
onion, garlic, truffle oil & pecorino cheese

tagliolini with turkey fillet

9,90€

whole grain tagliatelle with prawns & spinach

10,90€ ταλιατέλες ολικής άλεσης με γαρίδες & σπανάκι
φρέσκιες ταλιατέλες ολικής άλεσης με αυγό, με καθαρισμένες
γαρίδες, ελαιόλαδο, σκόρδο, κρεμμύδι, μπέικον, φρέσκο σπανάκι,
άνηθο & ελαφριά κρέμα γάλακτος

fresh whole grain tagliatelle with egg, with peeled prawns,
olive oil, garlic, onion, bacon, fresh spinach,
dill & light cream sauce

pappardelle with chicken

10,50€ παπαρδέλες με κοτόπουλο
φρέσκιες παπαρδέλες με αυγό, με φιλετάκια κοτόπουλου,
με σάλτσα από κρέμα γάλακτος, μουστάρδα, φρέσκα μανιτάρια
& φρέσκια ντομάτα

fresh pappardelle with egg, with chicken fillet,
cream sauce, mustard, fresh mushrooms
& fresh tomato

pappardelle ala sorentina

10,50€ παπαρδέλες αλά σορεντίνα
φρέσκιες παπαρδέλες με αυγό, με πέστο τζενοβέζε, φρέσκια
μοτσαρέλα, ελαιόλαδο, σκόρδο, κρεμμύδι & φρέσκια ντομάτα

fresh pappardelle with egg, with genovese pesto, fresh
mozzarella cheese, olive oil, garlic, onion & fresh tomato

tortelloni ala parmigiana

9,90€

10,50€ τορτελόνι αλά πάρμα
φρέσκα τορτελόνι με ελαιόλαδο, σάλτσα από κρέμα γάλακτος,
προσούτο πάρμας, σκόρδο, γλυκό κρασί μαρσάλα & δενδρολίβανο

fresh torteloni with olive oil, cream sauce, prosciutto
from Parma, garlic, sweet marsala wine & rosemary

green ravioli in roquefort cheese sauce

9,90€
9,90€

chef's lasagna

upon request, all fresh pasta dishes are served with the sauce
of your preference and whole grain tagliatelle

ραβιόλι πράσινο σαν αντόνιο
φρέσκα ραβιόλια με γέμιση φρέσκο σπανάκι, τυρί φέτα,
μυζήθρα, ανθότυρο & αυγά σε σάλτσα από κρέμα γάλακτος
με μπέικον & μανιτάρια

fresh ravioli stuffed with fresh spinach, feta cheese,
mizithra cheese, anthotiro cheese & eggs in sauce
with cream, bacon & mushrooms

with ham, mushrooms, egg, minced meat in the oven,
with tomato sauce & crispy crust of cheeses

ραβιόλι πράσινο σε σάλτσα από ροκφόρ
φρέσκα ραβιόλια με γέμιση φρέσκο σπανάκι, τυρί φέτα,
μυζήθρα, ανθότυρο & αυγά σε σάλτσα από ροκφόρ

fresh ravioli stuffed with fresh spinach, feta cheese, mizithra
cheese, anthotiro cheese & eggs in a roquefort cheese sauce

green san antonio ravioli

τορτελόνι αλά παρμιζιάνο
φρέσκα τορτελόνι με φιλετάκια ψητού κοτόπουλου,
φρέσκα μανιτάρια & κρέμα παρμεζάνας

fresh tortelloni with grilled chicken fillet,
fresh mushrooms & parmesan cream

tortelloni ala parma

ταλιολίνι με φιλέτο γαλοπούλας
φρέσκα ταλιολίνι με αυγό, με καπνιστή γαλοπούλα, φρέσκα μανιτάρια
σκόρδο, πράσινη πιπεριά, κρασί & ελάχιστη κρέμα γάλακτος

fresh tagliolini with egg, with smoked turkey, fresh mushrooms,
garlic, green pepper, wine & a little of cream sauce

8,30€

λαζάνια του σεφ
με ζαμπόν, μανιτάρια, αυγό, κιμά στο φούρνο, με σάλτσα
ντομάτας & τραγανή κρούστα τυριών
κατόπιν επιθυμίας σας, όλα τα φρέσκα ζυμαρικά προσφέρονται
με σάλτσα της επιλογής σας και με ταλιατέλες ολικής αλέσεως

pizza
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8 pieces (28 cm) / 14 pieces (36cm)

8 τεμ (28cm) / 14 τεμ (36cm)

diva classic
margherita
tasty tomato sauce & cheese mix

diva
tasty tomato sauce, ham, bacon, pepperoni, spicy sausage,
fresh mushrooms, green peppers & cheese mix

vegetarian
tasty tomato sauce, fresh mushrooms, onion, olives,
green peppers & cheese mix

capricciosa
tasty tomato sauce, ham, bacon, fresh mushrooms,
green peppers & cheese mix

inferno
tasty tomato sauce, spicy sausage, green peppers, pepperoni,
hot pepper flakes & cheese mix

diva classic
7,90€
10,50€
10,80€
13,40€
10,80€
13,40€
10,80€
13,40€
10,80€
13,40€

diva plus
beautiful greek girl
tasty tomato sauce, feta cheese, onion, olives,
fresh mushrooms, oregano, green peppers & cheese mix

barbeque
tasty tomato sauce, bacon, chicken, green peppers,
bbq sauce & cheese mix

ala parma
tasty tomato sauce, mozzarella cheese, parmesan cheese
shavings, bacon, fresh rocket & cheese mix

prosciutto mushrooms
tasty tomato sauce, fresh mushrooms, prosciutto from Parma,
mozzarella cheese & cheese mix

fiorentina
tasty tomato sauce, mozzarella, italian prosciutto, rocket,
parmesan cheese & truffle oil

tartufo
tasty tomato sauce, mozzarella cheese, parmesan cheese,
fresh mushrooms & truffle oil
make your own one!
add your favorite ingredients to margherita pizza with double cheese!
extra ingredients:
ham (pork shoulder), bacon, sausage, pepperoni, spicy sausage, fresh mushrooms,
green peppers, fresh tomato, rocket, onion, olives, spinach, sun dried tomato,
chili peppers, cream sauce, broccoli, tomato sauce 0,70€ / 1,00€
double cheese mix, mozzarella cheese, blue cheese, parmesan cheese, feta cheese,
chicken, smoked turkey, prosciutto from Parma, bbq dip, minced beef, truffle oil,
smoked salmon 1,50€ / 2,00€

μαργαρίτα
γευστική σάλτσα ντομάτας & μιξ τυριών

diva
γευστική σάλτσα ντομάτας, ζαμπόν, μπέικον, πεπερόνι, σουτζούκι,
φρέσκα μανιτάρια, πράσινη πιπεριά & μιξ τυριών

βετζετέριαν
γευστική σάλτσα ντομάτας, φρέσκα μανιτάρια, φρέσκια ντομάτα,
κρεμμύδι, ελιές, πράσινη πιπεριά & μιξ τυριών

καπριτσόζα
γευστική σάλτσα ντομάτας, ζαμπόν, μπέικον, φρέσκα μανιτάρια,
πράσινη πιπεριά, φρέσκα μανιτάρια & μιξ τυριών

ινφέρνο
γευστική σάλτσα ντομάτας, σουτζούκι, πράσινη πιπεριά,
πεπερόνι, καυτερή πιπεριά & μιξ τυριών

diva plus
12,50€
15,70€
12,50€
15,70€
12,50€
15,70€
12,50€
15,70€
12,50€
15,70€
12,50€
15,70€

ωραία ελληνίδα
γευστική σάλτσα ντομάτας, τυρί φέτα, κρεμμύδι, φρέσκια ντομάτα,
ελιές, φρέσκα μανιτάρια, ρίγανη, πράσινη πιπεριά & μιξ τυριών

μπάρμπεκιου
γευστική σάλτσα ντομάτας, μπέικον, κοτόπουλο, πράσινη πιπεριά,
σως bbq & μιξ τυριών

αλά πάρμα
γευστική σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, φλοίδες παρμεζάνας,
μπέικον, φρέσκια ρόκα & μιξ τυριών

προσούτο μανιτάρια
γευστική σάλτσα ντομάτας, φρέσκα μανιτάρια, προσούτο πάρμας,
μοτσαρέλα & μιξ τυριών

φιορεντίνα
γευστική σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, προσούτο ιταλίας, ρόκα,
παρμεζάνα & λάδι τρούφας

ταρτούφο
γευστική σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, παρμεζάνα,
φρέσκα μανιτάρια & λάδι τρούφας
δημιούργησε τη δική σου πίτσα!
προσθέτοντας τα αγαπημένα σου υλικά σε μια μαργαρίτα με διπλή στρώση τυριού!
έξτρα υλικά:
ζαμπόν (χοιρινή ωμοπλάτη), μπέικον, λουκάνικο, πεπερόνι, σουτζούκι, φρέσκα μανιτάρια,
πράσινες πιπεριές, φρέσκια ντομάτα, ρόκα, κρεμμύδι, ελιές, σπανάκι, λιαστή ντομάτα,
καυτερές πιπεριές, κρέμα γάλακτος, μπρόκολο, σάλτσα ντομάτας 0,70€ / 1,00€
διπλό mix τυριών, μοτσαρέλα, μπλε τυρί, παρμεζάνα, φέτα, κοτόπουλο,
καπνιστή γαλοπούλα, προσούτο πάρμας ντιπ bbq, κιμάς μοσχαρίσιος, λάδι τρούφας,
σολωμός καπνιστός 1,50€ / 2,00€

cook to order

ôçò þñáò

μπριζόλες

steaks
grilled veal steak 300-350 gr

13,50€

grilled pork steak

8,50€

μπιφτέκια

burgers
8,30€
9,80€
9,80€
9,80€

κοτόπουλο στήθος

chicken fillet
8,60€
9,90€
9,90€
9,90€

chicken fillet with estragon sauce

φιλετάκια κοτόπουλου με μπρόκολο
φρέσκα φιλετάκια κοτόπουλου με κρασί & κρέμα τυριού

fresh chicken fillet with wine & cheese sauce

fresh chicken fillet with cream sauce, brandy, onions, garlic
& baked potato

κοτόπουλο λεμονάτο
φρέσκο φιλέτο κοτόπουλου με σάλτσα λεμονιού & λευκό κρασί

fresh chicken fillet with lemon sauce & white wine

chicken fillet with broccoli

κοτόπουλο αλά βενετσιάνα
φρέσκο φιλέτο κοτόπουλου με σκόρδο, κρέμα γάλακτος,
κονιάκ & φρέσκα μανιτάρια

fresh chicken fillet with garlic, cream sauce, brandy
& fresh mushrooms

chicken fillet in lemon sauce

κοτόπουλο σχάρας
φρέσκο φιλέτο κοτόπουλου με ελάχιστα λιπαρά

low fat fresh chicken fillet

chicken ala veneziana

μπιφτέκια αλά βιλιάκα
2 μπιφτέκια σχάρας με σάλτσα ντομάτας, καυτερή πιπεριά
μπέϊκον, κρασί & πιπεριά φλωρίνης

2 grilled burgers with tomato sauce, hot peppers,
bacon, wine & florinis pepper

grilled chicken fillet

μπιφτέκια αλά φιορεντίνα
2 μπιφτέκια σχάρας με μουστάρδα ντιζόν, λιαστή ντομάτα,
πιπεριά φλωρίνης & κρέμα γάλακτος

2 grilled burgers with dijon mustard, sundried tomato,
florina peppers & cream sauce

burgers ala vigliacca

μπιφτέκια αλά βενετσιάνα
2 μπιφτέκια με κονιάκ, σκόρδο, κρέμα γάλακτος,
φρέσκα μανιτάρια & μαϊντανό

2 grilled burgers with cognac, garlic, cream sauce,
fresh mushrooms & parsley

burgers ala fiorentina

μπιφτέκια σχάρας 300 γρ.
2 μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά,
τηγανιτές πατάτες & ρύζι

2 large juicy burgers made of fresh minced beef meat
french fries & rice

burgers ala veneziana

μπριζόλα χοιρινή ψημένη στο γκριλ
με πατάτα ψητή φούρνου, σως του σεφ ή τηγανιτές πατάτες

with baked potato, chef's sauce or french fries

grilled burgers 300 gr

μοσχαρίσια μπριζόλα γάλακτος 300-350 γρ.
με πατάτα ψητή φούρνου, σως του σεφ & ψητά λαχανικά

with baked potato, chef's sauce & roast vegetables

9,90€

φιλετάκια κοτόπουλου με σάλτσα εστραγκόν
φρέσκα φιλετάκια κοτόπουλου με κρέμα γάλακτος, κονιάκ,
κρεμμυδάκι, σκόρδο & πατάτα φούρνου

cook to order

ôçò þñáò

σνίτσελ

schnitzel
pork schnitzel in breadcrumbs

9,20€

schnitzel ala veneziana

σνίτσελ πανέ χοιρινό
με πατάτες τηγανιτές & ρύζι ατμού

with french fries & steamed rice

10,70€

σνίτσελ αλά βενετσιάνα

with cream sauce, cognac & fresh mushrooms

με κρέμα γάλακτος, κονιάκ & φρέσκα μανιτάρια

scalloppine from tenderloin

σκαλοπίνια από ψαρονέφρι

grilled tenderloin fillet

9,90€

tenderloin ala diva

11,80€
11,50€
11,50€
12,80€

ψαρικά

seafood
12,90€

with Dijon mustard sauce, served with broccoli
& steamed rice
roquefort cheese is blue cheese • feta cheese is greek • parmesan cheese is
italian grana pantana • ham is from pork shoulder • the oil that is used in salads
is virgin olive oil • the oil that is used to fry potatoes is corn oil or soybean oil
or palm oil • smoked salmon, potatoes, seafood, broccoli, all meat ingredients,
chicken, fresh pasta and desserts are frozen in order
to keep their freshness until served
if you are allergic or intolerant to a food or ingredient, please inform us
before you order, and we will notify you if our dishes have any of those

φιλέτο σολωμού σχάρας
μαριναρισμένο με μυρωδικά, μπρόκολο & ψητή πατάτα

marinated with spices, broccoli & baked potato

salmon fillet, wrapped in crispy potato leaf

σκαλοπίνια με προσούτο
φιλετάκια από ψαρονέφρι με προσούτο σε σάλτσα
από γλυκό κρασί & κρέμα γάλακτος

tenderloin fillets with prosciutto in sweet wine sauce
& cream sauce

grilled salmon fillet

σκαλοπίνια αλά βενετσιάνα
φιλετάκια από ψαρονέφρι με κονιάκ, σκόρδο,
φρέσκα μανιτάρια & κρέμα

tenderloin fillets with cognac, garlic, fresh mushrooms
& cream sauce

scalloppine with prosciutto

σκαλοπίνια πιπεράτα
φιλετάκια από ψαρονέφρι, με κονιάκ, 3 διαφορετικά πιπέρια
& κρέμα γάλακτος

tenderloin fillets, with cognac, 3 different peppers
& sour cream sauce

scalloppine ala veneziana

ψαρονέφρι αλά diva
ψαρονέφρι γεμιστό με σπανάκι, ζαμπόν, ανθότυρο
& σως ντιζόν συνοδευμένο από μπρόκολο & ρύζι ατμού

stuffed tenderloin with spinach, cream sauce,
dijon sauce, served with broccoli & steamed rice

scalloppine spicy

ψαρονέφρι σχάρας
χοιρινά φιλετάκια από ψαρονέφρι ψημένα στη σχάρα

grilled pork tenderloin fillet

13,90€

φιλέτο σολωμού τυλιγμένο με τραγανό φύλλο πατάτας
με σάλτσα από μουστάρδα ντιζόν, συνοδευμένο
από μπρόκολο & ρύζι ατμού
το ροκφόρ είναι μπλε τυρί • η φέτα είναι ελληνική • η παρμεζάνα είναι
γκράνα παντάνα ιταλίας • το ζαμπόν είναι χοιρινή ωμοπλάτη • το λάδι στις σαλάτες
είναι παρθένο ελαιόλαδο • το λάδι της φριτέζας είναι αραβοσιτέλαιο ή σογιέλαιο
ή φοινικέλαιο • ο καπνιστός σολωμός, οι πατάτες, τα θαλασσινά, το μπρόκολο,
όλα τα υλικά από κρέας, κοτόπουλο, τα φρέσκα ζυμαρικά και τα γλυκά είναι
κατεψυγμένα, για να διατηρούν αναλλοίωτη τη φρεσκάδα τους έως τη στιγμή
που θα φτάσουν στο πιάτο σας
αν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε κάποιο τρόφιμο ή συστατικό, παρακαλούμε
ενημερώστε μας πριν δώσετε την παραγγελία σας, προκειμένου να σας
ενημερώσουμε αν υπάρχει σε κάποιο από τα πιάτα μας

desserts, beers,
spirits, soft drinks

ãëõêÜ, ìðýñåò,
ðïôÜ, áíáøõêôéêÜ

κρέπες - γλυκά

sweet crepes & desserts

τα γλυκά είναι χειροποίητα, παραγωγής μας

the desserts are handmade

tiramisu
cheese cake
panacotta with caramel syrup
ferrero paste
chocolate & biscuit crepe

4,20€
4,20€
4,20€
4,70€
5,40€

2 φύλλα κρέπας με σοκολάτα nutella & μπισκότο
με μια μπάλα παγωτού +1,20€

2 baked crepes stuffed with nutella chocolate & biscuit
with a scoop of ice cream +1,20€

brownies with ice cream

5,70€

μπύρες

beers
3,10€
3,10€
3,10€
3,40€
3,10€
3,20€
2,40€
2,40€
2,40€
3,50€

6,50€
2,70€
5,50€
7,50€

1,80€
0,60€
1,20€

coca cola, coca cola light, sprite, fanta,
soda σουρωτή 250ml
νερό εμφιαλωμένο 500ml
νερό εμφιαλωμένο 1lt

καφές

coffee
espresso
cappuccino

ούζο πλωμάρι 200ml
ούζο ποτήρι
ουίσκι & ποτά διάφορα
ουίσκι σπέσιαλ

αναψυκτικά

soft drinks
coca cola, coca cola light,
sprite, fanta, soda, souroti 250ml
bottled water 500ml
bottled water 1lt

alfa 500ml
amstel 500ml
fix 500ml
heineken 500ml
mythos 500ml
fischer 500ml
kaiser 330ml
amstel free 330ml
small glass 300ml
large glass 500ml

ποτά

spirits
οuzo plomari 200ml
ouzo glass 200ml
whiskey single malt & spirits
whiskey special

μπράουνις με παγωτό
& σιρόπι σοκολάτας

& chocolate syrup

alfa 500ml
amstel 500ml
fix 500ml
heineken 500ml
mythos 500ml
fischer 500ml
kaiser 330ml
amstel free 330ml
μπύρα ποτήρι 300ml
μπύρα ποτήρι 500ml

τιραμισού
τσιζ κέικ
πανακότα με σιρόπι καραμέλας
πάστα φερέρο
κρέπα σοκολάτας & μπισκότο

1,60€
2,40€

εσπρέσσο
καπουτσίνο

λευκά
Diva λευκό Μοσχοφίλερο & Μοσχάτο (Νεμέα)

white
10,50€

Κρασί με χαρακτηριστική φρεσκάδα και έντονη οξύτητα. Αρώματα μεγάλης
έντασης με χαρακτηριστικά αυτά των εσπεριδοειδών, τριαντάφυλλου, μέντας
και λεμονιού.
Συνοδεύει σαλάτες, ζυμαρικά, πίτσες, πιάτα από κοτόπουλο, ψητά
λαχανικά & κρέατα.

Pinot Grigio Torrevilla (Iταλία)

14,00€

17,50€

18,50€

Βιολογικό κρασί, αμπελώνων της ορεινής Αιγιάλειας, με φινετσάτα αρώματα
και δροσερή γεύση. Λευκοκίτρινο χρώμα, αρώματα πρασίνου μήλου και
περγαμόντου.
Συνοδεύει πιάτα και ζυμαρικά με θαλασσινά, κοτόπουλα και σαλάτες.

Θέμα Παυλίδη Sauvignon Blanc/Ασύρτικο (Δράμα)

32,00€

4,80€
2,20€

14,00€

Rose Demi Sec Mπουτάρη Ξινόμαυρο/Merlot/Syrah

Pinot Grizio Riva D'oro Blush (Italy)
Wine with aromas of red fruits and flowers, a pleasing taste with a slight
aftertaste.
Accompanies appetizers, pasta and poultry and salads.

16,50€

Διαθέτει έντονο και σύνθετο αρωματικό χαρακτήρα και αμέσως μας θυμίζει
ροδάκινο, φραμπουάζ καθώς και τριαντάφυλλο. Η γεύση του είναι
ισορροπημένη και πλούσια θυμίζοντας φρέσκα φρούτα του δάσους.
Απολαύστε το απλά δροσερό.
Συνοδεύει σαλάτες, ζυμαρικά, πίτσες και πιάτα με γλυκόξινες γεύσεις.

Αρώματα φρούτων και λουλουδιών, όπου κυριαρχεί το τριαντάφυλλο και το
κεράσι. Ισορροπημένο, ευχάριστο, πλούσιο αλλά και σύνθετο κρασί.
Συνοδεύει κρεατικά με γλυκόξινες σάλτσες, σαλάτες, ζυμαρικά,
πουλερικά, ποικιλίες τυριών, πίτσες και γλυκά.

Jug of wine 500ml
Glass of wine

rose

Αρώματα κόκκινων φρούτων και ανθέων, στόμα ευχάριστο με ελαφρά
επίγευση.
Συνοδεύει ορεκτικά, ζυμαρικά και πουλερικά και σαλάτες.

Έργο Λαντίδη Cabernet Sauvignon (Πελοπόννησος)

Τhema Pavlidi Sauvignon Blanc/Asirtiko (Drama)
Wine with an aroma of exotic and white-fleshed fruit, with a dominant taste
of grapefruit and peach, a subtle sense of "minerals", thanks to Asirtiko,
which in the mouth, with a characteristic in its sinewy, gives freshness and a
long-lasting aftertaste.
Accompanies pasta with seafood, shellfish, risotto with mushrooms,
pasta with white sauces
and pizzas.

ροζέ
Pinot Grizio Riva D'oro Blush (Iταλία)

Tetramythos Roditis p.d.o. (Peloponnese)
Organic wine produced from mountainous Roditis vineyards in Aegialia,
with elegant flavor, full mouth taste with crispy acidity. White to golden
color and green apple and bergamot aromas.
Served with seafood and fish dishes, chicken and salads.

Άρωμα από εξωτικά και λευκόσαρκα φρούτα, με κυρίαρχα το γκρέιπφρουτ
και το ροδά-κινο, διακριτική αίσθηση «ορυκτών», χάρη στο Ασύρτικο, το
οποίο στο στόμα, με το χα-ρακτηριστικό νευρώδες του, του προσδίδει
φρεσκάδα και μεγάλης διάρκειας επίγευση.
Συνοδεύει ζυμαρικά με θαλασσινά, οστρακοειδή, ριζότο με μανιτάρια,
ζυμαρικά με λευκές σάλτσες και πίτσες.

Kανάτα 500ml
Ποτήρι

Chrysampelo Lantides Chardonnay (Peloponnese)
Its brilliant yellow colour with green hints and its intense aromas of peach,
wild flowers and lemon leaves emerge discretely. The mouth is rich and
smooth with excellent balance and a long aftertaste which leaves us
freshness and finesse.
Accompanies salads, light dishes with chicken, meat and pasta.

Το χρυσοπράσινο χρώμα του και τα αρώματα ροδάκινου, αγριολούλουδων και
φύλλων λεμονιάς ξεπροβάλλουν διακριτικά, μεστό με πολύ καλή ισορροπία
και ένα μακρύ τελείωμα όπου μας αφήνει τη διακριτική νότα του βαρελιού.
Συνοδεύει σαλάτες, πιάτα ελαφριά με κοτόπουλα, κρέατα και ζυμαρικά.

Tετράμυθος Ροδίτης π.ο.π. (Πελοπόννησος)

Pinot Grigio Torrevilla (Italy)
Fruity wine with aromas of white stone fruit, a light body and a refreshing
finish.
Accompanies pasta, poultry, cheese risotto with seafood and salads.

Φρουτώδες με αρώματα από πυρηνόκαρπα λευκά φρούτα, ελαφρύ σώμα,
δροσιστικό τελείωμα.
Συνοδεύει ζυμαρικά, πουλερικά, τυριά ριζότο με θαλασσινά και σαλάτες.

Xρυσάμπελο Λαντίδη Chardonnay (Πελοπόννησος)

Diva white Μoschofilero & Μοschato (Nemea)
Wine with high intensity aromas and notes of rose petals and lemon
blossom.
It has a light body flavor, pleasant acidity and a spicy finish
Served with pasta, pizza, chicken dishes and salads.

Εrgo Lantides Cabernet Sauvignon (Peloponnese)
It has an intense and complex aromatic character and immediately
reminds us of peach, raspberry and rose. The taste is balanced and rich
reminding fresh berries. Enjoy it simply cool.
Accompanies salads, pastas, pizzas and sour flavors dishes.

17,00€

Rose Demi Sec Mpoutari Χinomavro/Merlot/Syrah
Wine with fruit and flower aromas, dominated by rose and cherry. A
balanced, pleasant, rich and complex wine.
Accompanies meat with sour sauces, salads, pasta, poultry, cheese
varieties, pizzas and desserts.

ερυθρό
Diva ερυθρό

red
10,50€

Αρωματικά κυριαρχούν μπαχαρικά όπως κανέλα, γαρίφαλο, πιπέρι,
γλυκόριζα, ενώ γευστικά θα συναντήσει κανείς νότες πυρηνόκαρπων
φρούτων όπως κεράσι και δαμάσκηνο αποξηραμένο.
Συνοδεύει σαλάτες κρέατα, μπιφτέκια, κοτόπουλα, πικάντικα πιάτα και
πίτσες.

Νero D' Avola Tasari - Carouso Minini (Ιταλία)

14,00€

16,00€

Αρώματα βιολέτας και μούρου, ελαφρά ταννικό με βελούδινες ταννίνες.
Συνοδεύει κρέατα, κόκκινες σάλτσες, μπιφτέκια και ζυμαρικά με κόκκινη
σάλτσα και τυριά.

Mικρή Kιβωτός Λαντίδη Aγιωργίτικο/Ξινόμαυρο

20,00€

21,00€

Tetramythos Μerlot (Bio) p.g.i. (Peloponesse)
Organic wine produced from mountainous merlot vineyards in Aegialia,
with a deep red color, intense aromas of small red fruit with a noble oaky
notes flavor and a full and velvety feeling at the mouth. A deep red color
with a strong fruit flavor.
Served with pasta, meat, burgers, chicken and pizza.

αφρώδεις οίνοι

sparkling wines

Canti Asti Dolce 200ml

6,80€

Prosecco Canti (Glera/Ιταλία) 200ml

6,80€

Φρουτώδες με κυρίαρχο το πράσινο μήλο, ανθώδες, δροσιστικό με επίμονες
φυσσαλίδες.

Canti Asti Dolce 200ml
Prosecco Canti (Glera/Italy) 200ml
Fruity wine with dominant the green apple, floral, refreshing with
persistent bubbles.

18,50€

Moscato D' Asti Balbi Soprani (Italy)
White semisweet sparkling wine, with aroma of acacia and rose. Delicate
sweetness and nice aftertaste.
Accompanies desserts with lemon mousse and spicy dishes.

Λευκός ημίγλυκος ημιαφρώδης, με αρώματα ακακίας και τριαντάφυλλου.
Ντελικάτη γλύκα και όμορφη επίγευση.
Συνοδεύει επιδόρπια με μους λεμονιού και πικάντικα πιάτα.

Kανάτα 500ml
Ποτήρι

Mikri Kivotos Lantides Aghiorghitiko/Χinomavro
The color is deep purple with some brick-colored hues. It has an excellent
and complex structure. Aromas of ripe fruit such as blackberries and
black raspberries coupled with dried tomato and pepper. The dark fruit
character lingers along with intense oak notes in the long supple finish.
Served with meat, burgers, pasta and pizza.

Βιολογικό κρασί, αμπελώνων της ορεινής Αιγιάλειας, με βαθυκόκκινο
χρώμα, έντονα αρώματα μικρών κόκκινων φρούτων, ευγενείς νότες δρυός
και πλούσιο, βελούδινο στόμα. Βαθυκόκκινο χρώμα με έντονο άρωμα
φρούτων.
Συνοδεύει ζυμαρικά με κόκκινες σάλτσες, κρέατα, μπιφτέκια, κοτόπουλα
και πίτσες.

Μoscato D' Asti Balbi Soprani (Ιταλία)

Chianti Collo Senesi - Casama (Italy)
Aromas of violet and berry, slightly tannic with velvety tannins.
Accompanies meat, red sauces, burgers and pasta with red sauce and
cheese.

Το χρώμα του είναι βαθύ πορφυρό με μερικές μώβ αποχρώσεις. Έχει μια
εξαιρετική και πολύπλοκη δομή. Αρώματα ώριμου φρούτου, όπως
βατόμουρο και δαμάσκηνο, σε συνδυασμό με αποξηραμένη ντομάτα και
πιπέρι. Στο σκοτεινό του χαρακτήρα προστίθενται οι αισθητές νότες δρυός με
μακριά επίγευση ικανή να σας ταξιδέψει.
Συνοδεύει κρέατα, μπιφτέκια με σάλτσες, πικάντικα ζυμαρικά και πίτσες.

Tετράμυθος Merlot (Bιο) π.γ.ε. (Πελοπόννησος)

Νero D' Avola Tasari - Carouso Minimi (Italy)
Aroma of blueberry, plum and cherry, velvety tannins
and a pleasant finish.
Accompanies pasta with red sauces, grilled meat and pizza.

Aρώματα βατόμουρου, δαμάσκηνου και κερασιού, βελούδινες ταννίνες
και ευχάριστο τελείωμα.
Συνοδεύει ζυμαρικά με κόκκινες σάλτσες, κρέατα ψητά και πίτσες.

Chianti Colli Senesi - Casama (Iταλία)

Diva red
Aromatic spices as cinnamon, cloves, pepper, licorice are dominant
and in taste you will find notes of stone fruits such as cherry and dried
plum.
Served with meat, burgers, chicken, spicy dishes and pizza.

4,80€
2,20€

Jug of wine 500
Glass of wine

The consumption of alcoholic beverages is permitted
to persons over the age of 17.
Prices are subject to price control and include:
24% vat and 0,50% municipal tax, and waiter's percentages.
The shop is obliged to keep printed forms in a special place
next to the exit door for the submission of any complaints.
Consumer is not obliged to pay if he is not provided
with a legal voucher (receipt or invoice).

Market Inspection Officer: Stavros Stavropoulos

info@divapizza.com

H κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών επιτρέπεται
από άτομα άνω των 17 ετών.
Oι τιμές υπόκεινται σε αγορανομικό έλεγχο και περιλαμβάνουν
φπα 24% και δ.φ. 0,50% και ποσοστά σερβιτόρου.
Tο κατάστημα υποχρεούται να έχει έντυπα δελτία σε ειδική θέση
δίπλα στην έξοδο για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
O καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει
αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη ή τιμολόγιο).

Aγορανομικός Yπεύθυνος: Σταύρος Σταυρόπουλος

www.divapizza.gr

