
 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΑΡΝΗΤΙΚΟ
ΛΟΓΟΤΥΠΟ

delivery & take away

Τ:  210 9821177 
ΩΡΑΡΙΟ DELIVERY 
TΡΙΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ 
13.00-23.30
ΚΥΡΙΑΚΗ 13.00-18.00

ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ 41 - ΑΛΙΜΟΣ

Αναψυκτικά 
Coca cola, coca light, Fanta, sprite, λεµονίτα 250ml €1.50
Νερό (1 lt). €1.50
San Pellegrino (0,75lt). €3.50
Σουρωτή (0,25lt). €2.00

Μπύρες 
Heineken 330ml €2.70
Fischer 330ml €2.70
Moretti 330ml €3.30
Erdinger 330ml €3.50
Amstel free 330ml €2.50

Λευκά κρασιά 
Άκρες Σκούρα από τις ποικιλίες μοσχοφίλερο & ροδίτη  €13.50
Κτήµα βίβλια χώρα από τις ποικιλίες ασύρτικο & sauvignon blanc  €26.00
Λήµνια γη από την ποικιλία μοσχάτο αλεξανδρείας  €16.00
Μαντινεία Νασιάκου από την ποικιλία μοσχοφίλερο   €18.50
Pinot Grigio La Tunella από την ποικιλία pinot grigio   €25.50

Ροζέ κρασιά
Κτήµα µουσών 9 από τις ποικιλίες syrah & μούχταρο  €14.00

Κόκκινα κρασιά
Κτήµα µουσών 9 από τις ποικιλίες cabernet,merlot,syrah   €17.00
Portes Σκούρα  από την ποικιλία Merlot  €17.00
Chianti classico castellare di castellina          €30.00                                                   
από τις ποικιλίες sangiovese & canaiolo nero   
Valpolicella Superiore Roberto Mazzi         €29.00                                                             
από τις ποικιλίες Corvina Rondinella & Molinara

Τ: 210 98 21 177 
ΩΡΑΡΙΟ DELIVERY 

TΡΙΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ 13.00-23.30 
ΚΥΡΙΑΚΗ 13.00-18.00

ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ 41 - ΑΛΙΜΟΣ 
Ακολουθήστε μας/Follow us:  Due Pentole    due_pentole
ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΡΙΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ 13:00-24:00 - ΚΥΡΙΑΚΗ 13:00-19:00
ΔΕΥΤΕΡΑ 13:00-19:00 (επιλογές από συγκεκριμένο μενού)

Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις & οι φόροι.
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη - τιμολόγιο)
Οι τιμές του τιμοκαταλόγου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Αγορανομικός υπεύθυνος: Καβούκης Ιωάννης

ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΑΡΝΗΤΙΚΟ
ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Burgers 
Di manzo €11.90
Με ζουμερό μπιφτέκι μοσχαρίσιο, μανιτάρια πλευρώτους, καραμελωμένο κρεμμύδι,  
ντομάτα & σως από τυρί γκοργκοντζόλα. Σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές
Petto di pollo  €10.00
Με φιλέτο κοτοπούλο, τραγανή παντσέτα, ντομάτα,
μαρούλι & σως παρμέζανας.  
Σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές

Κυρίως πιάτα - Primi piati
Petto di pollo marinato  alla griglia  €10.00
Στήθος κοτόπουλο στη σχάρα μαριναρισμένο με μουστάρδα Dijon  
& δεντρολίβανο, σερβιρισμένο με ανάμεικτη σαλάτα & κινόα
Filettο di maiale al tartufo €13.50
Φιλέτο χοιρινό με σάλτσα από τυρί μασκαρπόνε,κουκουνάρια & λάδι τρούφας
Σερβίρεται με πουρέ γλυκοπατάτας.    
Polpetta di manzo alla griglia €10.50  
Μπιφτέκι (330γρ) από φιλέτο μοσχαρίσιο
& κόντρα γάλακτος, ψημένο στη σχάρα με bbq σως & πατάτες τηγανιτές
Tagliata di filetto di manzo €20.50 
Φιλέτο μοσχαρίσιο ψημένο στη σχάρα & κομμένο
σε λεπτές φέτες πάνω σε στρώμα ρόκας με σάλτσα
από τυρί γκοργκοντζόλας. Σερβίρεται με ψητά λαχανικά
Filettini di manzo con parmegiano €16.00                                                                                                                                    
Φιλετάκια μοσχαρίσια ψημένα στη σχάρα πάνω σε στρώμα  
από baby σπανάκι με σάλτσα παρμεζάνας. Σερβίρεται με baby πατάτες φούρνου.
Filetto di  Salmone con pistacchio €15.00
Φιλέτο φρέσκου σολομού ψητό, με σάλτσα απο φυστίκι Αιγίνης & procecco.                                                                        
Σερβίρεται με πλιγούρι.

Γλυκά-Dolci
Tiramisù  €5.00
Αυθεντικό ιταλικό τιραμισού  
από το Τρεβίζο με κακάο valhrona
Tronchetto al cioccolato €4.80
Κορμός σοκολάτας με παγωτό φρούτα του δάσους
Soufflé all’ arancia €6.00
Σουφλέ με σοκολάτα πορτοκάλι πάνω  
σε λιωμένη πικρή σοκολάτα.  
Σερβίρεται με παγωτό βανίλια

Brawnies €4.80
Σοκολατένιο κέικ με επικάλυψη γκανάζ & παγωτό μπικοτίνο

Ristorante Italiano
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Ζυμαρικά-Pasta  
Κλασσικές / Classiche
Penne al pomodoro, basilico e mozzarella €7.80
Πέννες με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, κυβάκια μοτσαρέλας & βασιλικό
Spaghetti alla Carbonara €9.50
Αυθεντική καρμπονάρα με καπνιστή παντσέτα, παρμεζάνα & κρόκο αυγού
Penne al pesto €9.30
Πέννες με χειροποίητη σάλτσα από πέστο βασιλικού, κουκουνάρια και τυρί πεκορίνο

Φρέσκα ζυμαρικά / Pasta fresca
Angiolotti  ai funghi e tartufo €12.50
Χειροποίητα γεμιστά ζυμαρικά με γέμιση  φρέσκων μανιταριών  
& μαύρης τρούφας σε ελαφριά σάλτσα ντομάτας με φρέσκα βότανα
Ravioli con formaggio di capra e filetto di maiale €13.50
Χειροποίητα ραβιόλι με γέμιση από κατσικίσιο τυρί, τραγανό φιλέτο  
χοιρινό  με κρούστα από ξηρούς καρπούς σε σάλτσα από πέστο βασιλικού.
Spaghetti di chitara ai gamberi e portsini €14.50                                                                     
Φρέσκο σπαγγέτι με γαρίδες,μανιτάρια πορτσίνι σε σάλτσα από τύρι φιλαδέλφεια με 
φρέσκα μυρωδικά.
Tagliolinni di nero con salmone €12.50 
Ταλιολίνι από μελάνι σουπιάς με κομμάτια  
φρέσκου σολομού, κολοκύθι ζουλιέν  
σε σάλτσα σαφράν & μασκαρπόνε
Βigoli all’ amatriciana €10.50
Φρέσκο παχύ σπαγγέτι με καπνιστή παντσέτα, 
κρεμμύδι,σκόρδο και σάλτσα ντομάτας.
Gniochi di patata con  
prosciutto al gorgonzola €12.00
Χειροποίητα νιόκι με προσούτο,  
σάλτσα από τυρί  
γκοργκοντζόλα  
και καρύδια

Δημιουργίες του Σεφ-Creazioni dello Chef

Tagliatelle al pollo e dragncello €9.90
Ταλιατέλες με φιλετάκια κοτόπουλου, τραγανή παντσέτα,  
μανιτάρια, σε ροζέ σάλτσα εστραγκόν 
Pappardelle alla Sarda €12.00
Παπαρδέλες με μοσχαρίσια φιλετάκια,
μανιτάρια πορτσίνι & σάλτσα από τον ζωμό τους
Pappardelle “Due Pentole” €13.00 
Παπαρδέλες με λεπτές φέτες picanha (μοσχαρίσιο κρέας),
σπαράγγια, ντοματίνια, σε σάλτσα άσπρης τρούφας
(V) Spaghetti integrali ai funghi e vino bianco €10.50
Σπαγγέτι ολικής αλέσεως, με μανιτάρια σαμπινιόν,  
πλευρώτους, πορτσίνι, και σάλτσα λευκού κρασιού
Linguine alle cozze e gamberi €11.50
Λινγκουίνι με φρέσκα μύδια & γαρίδες σε σάλτσα ντομάτας,
σκόρδο & φρέσκο κόλιανδρο

Οι σάλτσες των ζυμαρικών μπορεί να γίνουν & καυτερές. 
Οι γαρίδες είναι κατεψυγμένες

V vegan

Ορεκτικά  
Antipasti

Ψωµι τσιαπάτα 1 τεµ      €0,40
Bruschetta con bufalla €7.50
Ψωμί προζύμι με σάλτσα  
ντομάτας, φρέσκο βασιλικό  
& μοτσαρέλα μπούφαλα
Carpaccio di manzo €10.80
Καρπάτσιο από φιλέτο μοσχαρίσιο με ρόκα, κουκουνάρια,  
flakes παρμεζάνας & χυμό λεμονιού
Misto di salumi e formaggi €12.50 
Ποικιλία τυριών-αλλαντικών από προσούτο San Daniele, spianata piccante,  
καπνιστό ζαμπόν Πράγας, παρμεζάνα reggiano, gorgonzola,  
pecorino romano & μαρμελάδα ελιάς
Prosciutto con buratta e melone  €10.00 
Προσούτο με μοτσαρέλα μπουράτα, μπάλες πεπονιού  
& εξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Cozze al vapore €8.00
Φρέσκα μύδια, σβησμένα με άσπρο κρασί,  
φρέσκια ντομάτα, σκόρδο & βασιλικό
Millefoglie al salmone €10.00
Μιλφέιγ καπνιστού σολομού.  
Στρώσεις σολομού, πλιγούρι αγγούρι,  
κάπαρη, αβοκάντο & κρέμα εσπεριδοειδών
Soufflé di parmigiano reggiano €9.00 
Σουφλέ παρμεζάνας ρετζιάνο  
με μαρμελάδα ντομάτας  
& κριτσίνια από ενεργό  
άνθρακα και δεντρολίβανο 

Σαλάτες-Ιnsalate
*Το λάδι μας είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Caprese €11.00
Μοτσαρέλα Μπούφαλα, ντοματίνια, πέστο βασιλικού,  
φύλλα ρόκας & ελαιόλαδο
(V) Insalata mista e pomodorini Pachino €8.00
Ποικιλία σαλατών με καλαμπόκι, τοματίνια, αβοκάντο & βινεγκρέτ ρίγανης
Insalata “Nostro” €9.50
Ποικιλία σαλατών με ρόκα, κομμάτια φιλέτου κοτόπουλου,  
καπνιστή πανσέτα, cranberries & βινεγκρέτ μπαλσάμικο
Insalata Ceasers con petto di pollo €9.50 
Σαλάτα Σίζαρς με φέτες από ψητό κοτόπουλο,
flakes παρμεζάνας ρετζιάνο, κρουτόν & σάλτσα Σίζαρ
Insalata “Due Pentole” €10.50
Ποικιλία σαλατικών με κατσικίσιο τυρί παναρισμένο  
με ξηρούς καρπούς & σως μελιού
(V) Insalata quinoa €10.50                                            
 Σαλάτα με κινόα, φύλλα ρόκας, ψιλοκομμένη ντομάτα, 
αγγουρι, κάπαρη, ελιές,αβοκάντο & βινεγκρετ βασιλικού  
Insalata di rucola con prosciutto €10.50
Ρόκα & ανάμεικτη σαλάτα, προσούτο 24 μηνών,  
φρέσκα φρούτα & βινεγκρέτ μπαλσάμικο

Πίτσα-Pizza
(Οι πίτσες έχουν διάμετρο 30cm και λεπτή ιταλική ζύμη)

Margherita al basilico €7.90
Ντομάτα, μοτσαρέλα, βασιλικός
Prosciutto San Daniele, rucola e parmigiano €11.50 
Προσούτο 24 μηνών, κρέμα παρμεζάνας, ρόκα, ντομάτα, μοτσαρέλα
Petto di pollo grigliato  €11.00
Φιλέτο κοτόπουλο, καπνιστή παντσέτα, ντομάτα, μοτσαρέλα, bbq σως
Funghi freschi al tartufo  €9.80
Mανιτάρια σαμπινιόν σωτέ με πάστα τρούφας,
σάλτσα ντομάτας & μοτσαρέλα
“Due Pentole” €10.00
Καπνιστο ζαμπόν Πράγας, μοτσαρέλα μπούφαλα, ντομάτα & μοτσαρέλα
Al peperoncino piccante e pomodorini Pachino €9.50 
Καυτερό σαλάμι Καλαβρίας, ντοματίνια, μοτσαρέλα
Special €10.50
Προσούτο cotto,τραγανή παντσέτα,μανιτάρια σωτέ,  
τρίχρωμες πιπεριές, σάλτσα ντομάτας & μοτσαρέλα
Capraccio di manzo con parmegiano €13.00
Με καρπάτσιο από φιλέτο μοσχαρίσιο, flakes παρμεζάνας,  
λάδι τρούφας, σάλτσα ντομάτας & μοτσαρέλα

Ριζότο-Risotto
Risotto ai funghi, pecorino romano e  tartufo nero €11.50
Ριζότο με μανιτάρια πορτσίνι, σαμπινιόν & τυρί πεκορίνο με άρωμα τρούφας
Risotto al Filettο di maiale €11.50
Ριζότο με ζαφράν (κρόκος κοζάνης),μπουκιες από χοιρινό φιλέτο, 
σπαράγγια  & φλούδες παρμεζάνας
(V) Risotto con verdure miste, e pomodorini €9.50
Ριζότο με διάφορα λαχανικά, ντοματίνια σε σάλτσα λευκού κρασιού με φρέσκια ρίγανη


