Delivery menu
Τ. 2310.69.69.59

Ορεκτικά
Η caprese

Σαλάτες
6,00€

Φρέσκια μοτσαρέλα, ντομάτα με πέστο βασιλικού, λίγη ρόκα & φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Τα λεμονάτα μανιτάρια (NEO)

5,50€
6,50€

Πράσινη σαλάτα με ανθότυρο, μυρωδικά, πιπεριές, φρέσκο ρόδι, πετιμέζι,
βινεγκρέτ μπαλσάμικου & καρύδια

5,00€

Η δική μας χωριάτικη

Με καραμελωμένες ψητές ντομάτες και γλάσο ροδιού

Το Κυπριακό ψητό χαλούμι
Mε λαχανικά σχάρας & πέστο άγριας ρόκας

Το Chevre Brulee (NEO)

5,00€

Γαλλικό κατσικίσιο τυρί περασμένο από τη φωτιά

Οι πατάτες

3,00€

Τηγανισμένες φλουδάτες πατάτες με μυρωδικά

Τα ψητά λαχανικά

3,00€

Λαχανικά ψημένα στη σχάρα με ελαιόλαδο και σως μπαλσάμικου

Η τονοσαλάτα
Η φρουτένια

6,50€

Η χειμωνιάτικη (NEO)

H Focaccia

3,00€

Σπανάκι baby, ραντίτσιο, ψημένο μπέικον, ντοματίνια, ψημένα φουντούκια &
σάλτσα γκοργκοντζόλα

Η focaccia παρμεζάνας (NEO)

6,00€

6,50€

Τόνος μαριναρισμένος με φρέσκα μυρωδικά, πένες “al dente”, βινεγκρέτ λάιμ,
τσιπς από ραπανάκια, ντοματίνια & πιπεριές

Ρολάκια μελιτζάνας με γέμιση μοτσαρέλα, ντομάτα και prosciutto cotto
ψημένα στο φούρνο

Φρεσκοψημένη τραγανή με θαλασσινό χοντρό αλάτι ελαιόλαδο και μυρωδικά

6,00€

Η κλασσική χωριάτικη Ελληνική σαλάτα με επιπλέον φύλλα κάπαρης
και θυμαρίσιο παξιμάδι

Λόλο ρόσσο, αγγούρι, μανούρι σχάρας, βινεγκρέτ φράουλας, σταφίδες, ξινόμηλο,
νάτσος & κουκουνάρι

Το Involtini (NEO)

6,50€

Πράσινη σαλάτα με το αυθεντικό μεξικάνικο ντρέσινγκ αντζούγιας & σκόρδου,
ψητό κοτόπουλο και παρμεζάνα

Η πράσινη

Μανιτάρια σωτέ με βούτυρο, θυμάρι και λεμόνι

Το μαστέλο Χίου στη σχάρα

Η ελληνική σαλάτα του Καίσαρα

6,50€

7,00€

4,00€

Φρεσκοψημένη τραγανή με flakes παρμεζάνας, ρόκα, καρέ ντομάτας και μυρωδικά

Το ψωμί μας (κατ’άτομο)
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0,50€
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Ποικιλίες – Κρύα πιάτα

Ποικιλία τυριών

Κυρίως Πιάτα

9,00€

Με γραβιέρα Κρήτης, βραχάκια παρμεζάνας, μανούρι, κατίκι, μετσοβόνε

Ποικιλία αλλαντικών

9,00€

Ποικιλία ανάμεικτη αλλαντικών & τυριών

9,00€

Τριλογία από μπρουσκέτες (NEO)

6,00€

Φρεσκοψημένες τραγανές μπρουσκέτες με καπνιστό σολομό, prosciutto και ντομάτα

8,50€

Ψιλοκομμένες φέτες καπνιστού σολομού με σάλτσα πορτοκαλιού και λίγη ρόκα

Λουκάνικο τσορίθο (NEO)
Ισπανικό λουκάνικο με γλυκιά πάπρικα, ψημένο στη σχάρα,
συνοδεύεται από καραμελωμένα κρεμμύδια
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17,00€

Aυθεντική μοσχαρίσια picanha Βραζιλίας με συνοδεία μανιτάρια μπραιζέ

Με prosciutto, τσορίθο (πικάντικο Ισπανικό λουκάνικο),
σαλάμι αέρος, ζαμπόν, καπνιστή γαλοπούλα

Σολομός καπνιστός (NEO)

Η picanha (NEO)

7,00€

Το χοιρινό

11,00€

Χοιρινό φιλέτο μαριναρισμένο με μουστάρδα dijοnaise & καπνιστή γλυκιά
πάπρικα, συνοδεύεται από φλουδάτες πατάτες με μυρωδικά

Το κοτόπουλο

9,00€

Στήθος και μπούτι χωρίς κόκκαλο, ψημένο στη σχάρα με αρωματικό βούτυρο,
συνοδεύεται από πουρέ πατάτας με άρωμα λευκής τρούφας

Το φιλέτο σολομού

13,00€

Φιλέτο σολομού με dressing εσπεριδοειδών,
συνοδεύεται από ψητά λαχανικά και κρέμα μπαλσάμικου
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Η πίτσα & το καλτσόνε
Το “Προσούτο”

9,00€

Η “The Open House pizza”

8,50€

Τα “4 τυριά”

8,50€

Τα “Αλλαντικά & το καλτσόνε”

8,00€

Η “Salsiccia” (NEO)

7,50€

Η “Condantino” (NEO)

7,50€

Η “Diavola” (NEO)

7,50€

Ο “Tόνος” (NEO)

7,50€

H “Ελληνική”

7,50€

Η “Ελαφριά”

6,50€

Η “Νηστίσιμη”

6,50€

Η “Μαργαρίτα”

6,50€

Το Κοτόπουλο BBQ (NEO)

9,5 €

Πίτσα με σάλτσα ντομάτας, προσούτο, μοτσαρέλα, ρόκα, flakes παρμεζάνας
& αρωματικό λάδι λευκής τρούφας

Πίτσα με σάλτσα ντομάτας, ζαμπόν, μπέικον, γκούντα, μανιτάρια, πιπεριές & flakes παρμεζάνας

Πίτσα με σάλτσα ντομάτας, γκούντα, μοτσαρέλα, παρμεζάνα, γκοργκοντζόλα

Καλτσόνε με σάλτσα ντομάτας, ζαμπόν, τσορίθο (Ισπανικό λουκάνικο με γλυκιά πάπρικα),
καπνιστή γαλοπούλα & γκούντα

Πίτσα με σάλτσα ντομάτας, τσορίθο (Ισπανικό λουκάνικο με γλυκιά πάπρικα),
μοτσαρέλα & αυγό

Πίτσα με σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα, σπανάκι, πιπεριές & μανιτάρια

Πίτσα με σάλτσα ντομάτας, μoτσαρέλα, σαλάμι ventricina (πικάντικο Ιταλικό σαλάμι)
& πιπεριές τουρσί

Πίτσα με σάλτσα ντομάτας, γκούντα, τόνο, πιπεριές & καλαμπόκι

Πίτσα με σάλτσα ντομάτας, γκούντα, φέτες ντομάτας, πιπεριές, ελιές & τυρί φέτα με ρίγανη

Πίτσα με σάλτσα ντομάτας, καπνιστή γαλοπούλα & τυρί light

Πίτσα με σάλτσα ντομάτας, νηστήσιμο τυρί και λαχανικά

Πίτσα μαργαρίτα με σάλτσα ντομάτας, γκούντα, φρέσκο & βασιλικό

Πίτσα με σάλτσα ντομάτας, τυρί μοτσαρέλλα, φρεσκοψημένα φιλετάκια κοτόπουλο,
σως μπάρμπεκιου και μανιτάρια

Το Κοτόπουλο με Philadelphia (NEO)

9,5 €

Όλες οι πίτσες παρασκευάζονται την στιγμή της
παραγγελίας σας & ψήνονται στην πέτρα.

Πίτσα με σάλτσα ντομάτας, τυρί φιλαδέλφεια, φρεσκοψημένα φιλετάκια κοτόπουλο και πιπεριές

Η Γαλοπούλα με Philadelphia (NEO)

Πίτσα με σάλτσα ντομάτας, τυρί φιλαδέλφεια, καπνιστή γαλοπούλα και μανιτάρια
6

8,5 €

***
Δημιουργήστε την δική σας πίτσα ή καλτσόνε επιλέγοντας οποιοδήποτε από τα παραπάνω είδη.
Επιλογή extra υλικού +0,50€ | Τυρί μοτσαρέλλα +1€ | Τυρί φιλαδέλφεια +2 € | Φιλετάκια κοτόπουλο +2 €

!
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Η πάστα & το ριζότο
Η “The open house pasta” (NEO)

9,00€

Πένες με χοιρινά φιλετάκια, κρέμα μουστάρδας & μυρωδικά

Το “Κοτόπουλο με κάρυ”

8,00€

Πένες με σωταρισμένο κοτόπουλο, κρέμα γάλακτος, πιπεριές, με κάρυ και μαϊντανό

Η “Γαριδομακαρονάδα”

13,00€

Λιγκουίνι με γαρίδες καθαρισμένες, σάλτσα γαρίδας – καραβίδας & μυρωδικά

Ο “Σολομός” (NEO)

13,00€

Γκαργκανέλλι με καπνιστό σολομό και κρέμα lemongrass

Το “Τοrtellini” (NEO)

11,00€

Τορτελλίνια με γέμιση prosciutto- παρμεζάνα, σάλτσα μανιταριών
και μπέικον σβησμένα με μπράντι

H αυθεντική Καρμπονάρα

9.00€

Ιταλική σάλτσα καρμπονάρας μόνο με τσιγαρισμένο χοιρινό, αυγό,
παρμεζάνα & σπασμένο μαύρο πιπέρι.

Η αυθεντική “Μπολονέζ”

9,00€

Γκαργκανέλλι με νωπό μοσχαρίσιο κρέας κομμένο σε κυβάκια

Τα 4 Τυριά “ Τυρολέζε”

8,00€

Πένες με κρέμα τυρολέζε από παρμεζάνα, μοτσαρέλα, γκοργκοντζόλα,
μασκαρπόνε & λίγη ντομάτα

Η “Aglio, Olio e Peperoncino”

6,00€

Σπαγγέτι με ελαιόλαδο, ελαφρύ άρωμα σκόρδου, καυτερή πιπερίτσα & μαϊντανό

Η “Ναπολιτέν”

6,00€

Σπαγγέτι με σάλτσα από αργοψημένες φρέσκες ντομάτες, σκόρδο & βασιλικό

Ριζότο “Μανιταριών”

9,00€

Με φρέσκα άγρια μανιτάρια & λάδι τρούφας

Ριζότο “Κοτόπουλο” (NEO)

9,00€

Με ελαφρύ πέστο βασιλικού, ντοματίνια & μυρωδικά

Ριζότο “Γαρίδας” (NEO)

13,00€

Με γαρίδες, ζωμό γαρίδας – καραβίδας, φινόκιο & lemongrass
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Snack – Μικρά γεύματα
Burger

7,50€

Μπιφτέκι από άπαχο φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, μαρούλι, ντομάτα, μαγιονέζα,
τυρί τσένταρ, μπέικον, σως από πίκλες και συνοδεύεται από πατάτες & σως μπάρμπεκιου

Club Sandwich

6,50€

Φρεσκοψημένο κοτόπουλο, μαρούλι, ντομάτα, μπέικον, μαγιονέζα, γκούντα
Σερβίρεται με πατάτες & σως μαγιονέζας

Η Τορτίγια

5,50€

Φρεσκοψημένο κοτόπουλο με ψιλοκομμένα ψητά λαχανικά & μαρούλι τυλιγμένα
σε φύλλο τορτίγιας και συνοδεύεται από πράσινη σαλάτα με σως μπαλσάμικου

Παιδικό menu
Παιδικά ζυμαρικά

4,00€

Παιδικά ζυμαρικά με σάλτσα ντομάτας & τριμμένη φέτα, ελαιόλαδο ή βούτυρο

Παιδικό κοτοπουλάκι

5,00€

Τρυφερά φιλετάκια κοτόπουλου με πατατοφατσούλες & κέτσαπ

Παιδική σαλάτα

3,00€

Σαλάτα με στίκς αγγούρι & τρίγωνα ντομάτας

Παιδική πίτσα

5,00€

Παιδική πίτσα με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, ζαμπόν & γκούντα
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Τα σάντουιτς
Το κουλούρι

3,00€

Κουλούρι, μορταδέλα, τυρί μανούρι, ντομάτα, μαρούλι & ντρέσινγκ μουστάρδας με μέλι

Η λευκή μπαγκέτα

3,50€

Λευκή μπαγκέτα, ζαμπόν, τυρί γκούντα, ντομάτα, μαρούλι & ντρέσινγκ μουσταρδομαγιονέζας

Η μπαγκέτα Θεσσαλονίκης

3,50€

Λευκή μπαγκέτα με σουσάμι, φρεσκοψημένο κοτόπουλο, καρδιές μαρουλιού,
ντομάτα, φλοίδες παρμεζάνας και μαγιονέζα

Η μαύρη μπαγκέτα

3,00€

Μπαγκέτα σίκαλης, πεπερονάτα με σάλτσα ντομάτα, ψητά λαχανικά, τυρί φέτα & ρίγανη

Το μικρό πολύσπορο

1,50€

Ψωμάκι με σπόρους, καπνιστή γαλοπούλα, τυρί τσένταρ,
μαρούλι άισμπεργκ και σως κόκκινης πιπεριάς

!
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***
(Όλα τα σάντουιτς παρασκευάζονται την ώρα της παραγγελίας σας και σερβίρονται
Από τις 8:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα).
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Το Bar, οι καφέδες και τα ροφήματα
Espresso
Espresso freddo
Espresso Double
Espresso macchiato
Espresso macchiato διπλό
Espresso Lungo
Espresso Lungo διπλό
Espresso Ristretto
Espresso Americano
Espresso Americano διπλό
Espresso romano
Espresso corretto
Cappuccino
Cappuccino διπλό
Cappuccino Latte
Cappuccino con pana
Cappuccino con pana διπλό
Cappuccino freddo
Cappuccino freddo Latte
Frappe
Nes café
Ελληνικός μονός
Ελληνικός διπλός
Ιρλανδέζικος
Γαλλικός
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1.50€
2.00€
2.00€
1.50€
2.00€
1.50€
2.00€
1.50€
1.50€
2.00€
1.50€
1.50€
2.00€
2.50€
2.50€
1.50€
2.00€
2.00€
2.00€
1.50€
1.50€
1.50€
2.00€
3.00€
2.00€
Καφέ Μόκα
3,00€
Fredοccino
3,00€
Mocaccino
3,00€
Ελληνικός
2,00€
Frenchy
2,00€
Κακάο
2,00€
Hot Chocolate
2,00€
Ζεστές σοκολάτες αρωματικές 2,50€
Κρύο τσάϊ
2,00€
Ζεστό τσάϊ
2,00€

Μπύρες κουτάκι 330ml
Αναψυκτικά
Χυμοί Amita
Φυσικός χυμός πορτοκάλι
Mix φρούτων

B

1.50€
1.20€
1.50€
1.50€
2.50€
Fresh (σπιτικά αναψυκτικά) 2.00€

Τα γλυκά μας
Pizza Ferrero

5,00€

Tραγανή ζύμη πίτσας με γέμιση
σοκολάτας & καραμελωμένα φουντούκια

Τιραμισού

5,00€

Μπισκότα savoyard με κλασσική
κρέμα τιραμισού αρωματισμένη
με brandy και κακάο

Σουφλέ σοκολάτας (NEO)

5,00€

Συνοδεύεται από παγωτό βανίλιας

Κρέμα τυριού με φράουλες (NEO)5,00€
Γλυκιά κρέμα τυριού με καραμελωμένες
φράουλες, lime και τριμμένη σοκολάτα
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Flowcreative.gr

ΤΗΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Τ. 2310696959
ΩΡΕΣ DELIVERY:
Δευτέρα έως Παρασκευή
17:00 με 01:00
Σάββατο & Κυριακή
13:00 με 01:00

Κομνηνών 47 με Δημοκρατίας γωνία
Ωραιόκαστρο, www.theopenhouse.gr

