DEIGMA 2:

1

4/9/2017

13:09

1

Ριζότα / Rissoti
Ριζότο Γάμπερι ....................................................7,40
Ριζότο ποικιλίας Carnaroli, ζωμός καραβίδας,
γαρίδες, πιπεριές πολύχρωμες και σάλτσα τομάτας

Ριζότο κοτόπουλο με μανιτάρια .............6,90
Ριζότο ποικιλίας Carnaroli, μανιτάρια, φιλέτο
κοτόπουλο, ελαφριά κρέμα γάλακτος και παρμεζάνα

Ριζότο Primavera ................................................6,60
Ριζότο ποικιλίας Carnaroli, καρότο, κολοκύθι,
καλαμπόκι, πιπεριά πράσινη, πιπεριά κόκκινη,
μανιτάρια, παρμεζάνα

Ριζότο Al Funghi ..................................................6,60
Ριζότο ποικιλίας Carnaroli, μανιτάρια και παρμεζάνα

Pasta fresca
Mangiona

Ravioli με Γκοργκονζόλα & καρύδι ........7,40
Χειροποίητα ραβιόλι γεμισμένα με κρεμώδες τυρί
γκοργκονζόλα, καρύδι και σώς Μάμα Ρόσα

Ravioli παρμεζάνα μοτσαρέλα ................7,00
Χειροποίητα ραβιόλι γεμισμένα με παρμεζάνα,
μοτσαρέλα και σως καρμπονάρα

Λουνέτι Αλ Φούνγκι..........................................6,60
Χειροποίητα λουνέτι γεμισμένα με μανιτάρια,
παρμεζάνα και ελαφριά κρέμα μανιταριών

Κανελόνια Μπολονέζε ...................................6,70
Γεμισμένα με 100% σιγομαγειρεμένο μοσχαρίσιο κιμά,
σάλτσα τομάτας

Οι συνταγές μας
- με κοτόπουλο Ρολάκι κοτόπουλο Mangiona .................8,20
Γεμιστό με γραβιέρα, λιαστή τομάτα, κρούστα από
μπέικον και σώς μανιταριών

Του Καίσαρα ......................................................7,90
Φιλετίνια κοτόπουλο, μπέικον, σάλτσα ρόκας,
κρουτόν, βαλσαμικό ξύδι

Al Funghi ...............................................................7,90
Φιλετίνια κοτόπουλο, φρέσκα μανιτάρια
και παρμεζάνα

Agrodolce ..............................................................7,90
Φιλετίνια κοτόπουλο, γλυκόξινη σάλτσα με
πορτοκάλι και δεντρολίβανο

- με φιλέτο χοιρινό Mangiona .............................................................8,20
Φιλετίνια από Ψαρονέφρι, μανιτάρια,
πολύχρωμες πιπεριές, ρίγανη

Κατανιέζε............................................................8,20
Φιλετίνια από ψαρονέφρι, μπέικον,
φρέσκια μοτσαρέλα

Στρογκάνωφ.....................................................8,20
Φιλετίνια από ψαρονέφρι με μανιτάρια,
πολύχρωμες πιπεριές, κρεμμύδι και ελαφριά
κρέμα γάλακτος

Της ώρας
Κοτόπουλο φιλέτο .......................................6,20
Κοτόπουλο φιλέτο πανέ .........................6,60
Χοιρινή μπριζόλα ..........................................6,20
Ψαρονέφρι σχάρας .....................................7,00
Σνίτσελ χοιρινό πανέ .................................6,80
Σνίτσελ χοιρινό με παρμεζάνα ............7,40
Μοσχαρίσια μπριζόλα ..............................7,00
Μοσχαρίσια μπριζόλα γάλακτος ............11,80
Μπιφτέκι Mangiona ....................................7,00

Τιραμισού ............................................................3,00
Πανακότα ...........................................................2,50
Μηλόπιτα............................................................3,00
Καρύδα .................................................................3,00
Βάφλα ....................................................................3,00

Λευκό 500ml ......................................................2,50
Ροζέ 500ml ..........................................................2,50
Καπερνέ 500ml ................................................3,00

Αναψυκτικά

Μπύρες
Amstel 330ml ....................................................1,60
Heineken 330ml ..............................................1,80
Άλφα 330ml ......................................................1,60
Φιξ 330ml ...........................................................1,60

Coca cola / light / zero / sprite

330ml/500ml..............................................1,20/1,60

Coca cola / light / zero / sprite

1,5lt ..........................................................................2,50

Πορτοκαλάδα / Λεμονάδα / Σόδα

330ml ......................................................................1,20

Νερό 500ml/1,5lt ....................................0,50/1,00

Πολύχρωμες πιπεριές, φρέσκα μανιτάρια,
σάλτσα γλυκόξινη

Burger Mangiona ............................................7,00
100% μοσχαρίσιος κιμάς, καπνιστό τυρί τσένταρ,
μπέικον, τομάτα, κρεμμύδι, μαρούλι, ιταλική σώς,
τραγανές πατάτες

Μπιφτέκι σχάρας .........................................6,60
Μπιφτέκι γαλοπούλας .............................6,20
Μπιφτέκι γεμιστό
με Μεσσηνιακή γραβιέρα ........................6,90
Μπιφτέκι αλά κρέμ .....................................7,00
Φρέσκα μανιτάρια, κρέμα γάλακτος, παρμεζάνα

Φιλέτο μοσχάρι
με σάλτσα πράσινο πιπέρι .................13,20
Φιλέτο μοσχάρι σχάρας ........................11,80
Φιλέτο μοσχάρι με μανιτάρια
και σάλτσα Porto ........................................13,20

Ραντσέρο ..............................................................7,90
Φιλετίνια κοτόπουλο, φρέσκα μανιτάρια,
πολύχρωμες πιπεριές, ελαφρώς πικάντικη
σάλτσα με τσίλι

Κρασιά
βαρελίσια

Γλυκά

Όλες οι συνταγές μας συνοδεύονται με ρύζι και πατάτες.
Επίσης συνοδεύονται με ψητά ή βραστά λαχανικά (+0.60€).

Αναλαμβάνουμε μενού για παιδικά πάρτι & κοινωνικές εκδηλώσεις.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ & ΧΙΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

27210 98 98 8 / 27210 98200

Καθημερινά 18:00 έως 12:00 το βράδυ εκτός Σαββάτου

www.mangiona.gr



info@mangiona.gr

Αγορανομικός υπεύθυνος: Απόστολος Λαμπρόπουλος
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει, εάν σεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο). Οι τιμές είναι σε ευρώ.
Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις. Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση.
Οι γαρίδες και τα μύδια είναι κατεψυγμένα. Ελάχιστο κόστος παραγγελίας 6,00€.

27210 98 98 8 / 27210 98200
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Σαλάτες
Σαλάτα του Καίσαρα.....................................5,90

Τραγανές Πατάτες .........................................3,40

Πράσινη σαλάτα, μπέικον, παρμεζάνα, κρουτόνς
και ντρέσινγκ από βαλσαμικό ξύδι

Πατάτες με κρέμα τυριού τσένταρ και μπέικον

Σαλάτα του Σεφ................................................6,20
Πράσινη σαλάτα, λάχανο λευκό, λάχανο κόκκινο,
καρότο, αγγούρι, τομάτα, ζαμπόν, αυγό, τριμμένο
τυρί ένταμ και ελαφριά σώς

Σαλάτα Ρούκουλα ............................................5,90
Πράσινη σαλάτα, ρόκα, παρμεζάνα, λιαστή τομάτα,
ντρέσινγκ με βαλσαμικό ξύδι

Σαλάτα Mista .......................................................5,90
Πράσινη σαλάτα, λάχανο λευκό, λάχανο κόκκινο,
τομάτα, αγγούρι, ρόκα, κρεμμύδι, πιπεριά πράσινη
και ελαιόλαδο

Σαλάτα Mangiona.............................................6,90
Πράσινη σαλάτα με λιαστή τομάτα, αρωματικό
ψητό μανούρι, σύκο και ντρέσινγκ με βαλσαμικό ξύδι

Σαλάτα Di Pollo .................................................6,20
Πράσινη σαλάτα, τοματίνια, παρμεζάνα,
κοτόπουλο φιλέτο στο γκριλ, κρουτόνς και
ντρέσινγκ με βαλσαμικό ξύδι

Σαλάτα Χωριάτικη ...........................................5,80
Τομάτα, αγγούρι, πιπεριά πράσινη, κρεμμύδι, ελιές,
βαρελίσια φέτα, παξιμάδια ολικής, και ελαιόλαδο

Σαλάτα Agrodolce γλυκόξινη ...................6,90
Πράσινη σαλάτα, κουκουνάρι, μοτσαρέλα, λάχανο
λευκό, λάχανο κόκκινο, τοματίνια, κρουτόνς και
ντρέσινγκ με βαλσαμικό ξύδι και μέλι

Σαλάτα Caprese
με Προσούτο Πάρμας ...................................5,40
Τομάτα, μοτσαρέλα, προσούτο με ρόκα, πέστο
βασιλικού και ντρέσινγκ κρέμα βαλσαμικού

Σκορδόψωμο Βιλάτζιο .................................3,20
Χωριάτικο ψωμάκι με φέτα, ντομάτα, ρίγανη
και λιωμένη μοτσαρέλα

Μαργαρίτα ........................................................5,90

Ζαμπόν .................................................................6,40

Σπιτική σάλτσα πίτσας με μοτσαρέλα

Ζαμπόν, μοτσαρέλα

Μπέικον ...............................................................6,40

Villaggio ................................................................6,80

Μπέικον, μοτσαρέλα

Σκορδόψωμο αλ Φόρνο ..............................3,60

Mangiona .............................................................7,40

Καλαμποκόψωμο με ντομάτα, λιωμένη
μοτσαρέλα και μπέικον

Μοτσαρέλα, τοματίνια, προσούτο, ρόκα,
παρμεζάνα

Μπουκιές Μανιταριών Παντάνο ..............5,60
Μπουκιές μανιταριών ποικιλίας agaricus
σε κρούστα παρμεζάνας και ιταλική σώς

Τηγανιά Μανιταριών.....................................5,40
Ποικιλία μανιταριών σβησμένα με παλαιωμένο
κρασί Porto

Μανιτάρια Α λα Κρέμ ...................................5,20
Ποικιλία μανιταριών, παρμεζάνα και ελαφριά
κρέμα γάλακτος

Μοτσαρέλα με Σπανάκι .............................5,40
Παναρισμένη ολόκληρη μοτσαρέλα με φρέσκο
σπανάκι σωτέ με κουκουνάρι και μπέικον

Γαρίδες Καπέλι Ντι Άντζελο....................6,20

Φέτα σε παραδοσιακό φύλλο κρούστας,
μέλι και μαυροσίσαμο

Τυρομπουκιές .....................................................4,60
Τραγανές τυρομπουκιές με μοτσαρέλα, φέτα,
γκούντα, ένταμ, ιταλική σως

Κολοκύθι, πατάτα, τομάτα, κρεμμύδι, μελιτζάνα,
μανιτάρια πλευρώτους, πολύχρωμες πιπεριές,
ντρέσινγκ με βαλσαμικό ξύδι

Φλογέρες λαχανικών.....................................4,80

Σαλάτα Ζυμαρικών .........................................6,20

Κρέπα κοτόπουλο ..........................................5,80

Πένες, φιλετάκια κοτόπουλο, ένταμ, γαλοπούλα,
φρέσκια ντομάτα, μαQντανός & ελεφριά σως.

Όλα τα ζυμαρικά συνοδεύονται με ψωμάκι & τυρί παρμεζάνα

Μπουκιές κοτόπουλου με κρούστα καλαμποκόψωμου,
μαρινάτα με τζίντζερ, τραγανές πατάτες και ελαφριά σως

Φέτα Mangiona .................................................4,60

. ΝΕΑ .

Σπαγγέτι, πέννες, ταλιατέλες και λιγκουίνι

Μπουκιές κοτόπουλο ..................................6,20

Ανάμεικτες σαλάτες με σπανάκι, τοματίνια, σφέλα,
παστό, παξιμάδι ολικής, καρύδι, ντρέσινγκ
με βαλσαμικό ξύδι

Λαχανικά Σχάρας .............................................5,80

Ζυμαρικά

Όλες οι πίτσες
και σε Καλτσόνε
στην ίδια τιμή!

Παραδοσιακή
ή λεπτή ζύμη

Γεμιστές ολόκληρες πατάτες στον φούρνο
με μπέικον και καπνιστό ιταλικό provolone

Γαρίδες τυλιγμένες σε κανταLφι και ιταλική σώς

Κουνουπίδι, μπρόκολο, καρότο, κολοκυθάκι,
παντζάρι, πατάτα και ελαιόλαδο

Όλες οι κλασικές πίτσες περιέχουν μιξ τυριών (ένταμ, γκούντα, μοτσαρέλα)
& σάλτσα ντομάτας με δική μας συνταγή.

Πατάτες Φοντίνα ............................................4,80

Σαλάτα Μανιάτικη ..........................................6,90

Βραστά Λαχανικά Εποχής .........................4,60

Pizza

Ορεκτικά

Με γλυκόξινη σως αρωματισμένη με εσπεριδοειδή

Κοτόπουλο, μπέικον ελαφριά κρέμα γάλακτος,
μοτσαρέλα, γκούντα και παρμεζάνα

Σπέσιαλ ................................................................7,40
Ζαμπόν, μπέικον, πεπερόνι, μανιτάρια, πιπεριά,
μοτσαρέλα

Di Pollo .................................................................7,40
Κοτόπουλο φιλέτο, πιπεριά, μπέικον, μανιτάρια,
μοτσαρέλα

Πεπερόνι .............................................................6,80
Πεπερόνι, ντοματίνια, μοτσαρέλα

Al Funghi ..............................................................6,20
Μανιτάρια, μοτσαρέλα

. ΝΕΑ .

Hot ...........................................................................6,80
Μοτσαρέλα, πεπερόνι, κρεμμύδι, σουτζούκι,
καυτερή πιπεριά και ντομάτα

Αl Pomodoro (με κόκκινη σάλτσα)

Αl Bianco (με λευκή κρέμα)

Ναπολιτάνο .......................................................4,90

Mangiona .............................................................6,40

Κοτόπουλο Αλα Κρέμ .................................7,40

Σάλτσα τομάτας με φρέσκα μυρωδικά από
το παρτέρι μας

Μπέικον, ζαμπόν, μανιτάρια, κρέμα γάλακτος,
τοματίνια, παρμεζάνα

Κρέμα γάλακτος, μπέικον, μοτσαρέλα

Μπολονέζ ...........................................................6,40

Καρμπονάρα ....................................................6,40

Μεξικάνα.............................................................7,40

100% σιγομαγειρεμένος μοσχαρίσιος κιμάς, σάλτσα
τομάτας

Μπέικον, παρμεζάνα και κρέμα γάλακτος

Αραμπιάτα .........................................................5,20

Πέστο βασιλικού, κουκουνάρι, παρμεζάνα

Τοματίνια, φέτα, κρεμμύδι, ελιές, πιπεριά,
ρίγανη, μοτσαρέλα

Μοσχαρίσιος κιμάς με τσίλι, κρεμμύδι, μανιτάρια,
πιπεριά, μοτσαρέλα

. ΝΕΑ .

4 Τυριά ..................................................................6,40
Σπιτική σάλτσα πίτσας, γκούντα, ένταμ,
μοτσαρέλα, ροκφόρ

. ΝΕΑ .

Γαλοπούλα .........................................................6,80
Γαλοπούλα, μοτσαρέλα, καλαμπόκι, ντοματίνια,
πιπεριά

. ΝΕΑ .

BBQ .........................................................................7,40
Σάλτσα barbeque, μπέικον, κοτόπουλο, philadelphia

. ΝΕΑ .

Αγροτική ..............................................................6,80
2 αυγά, τραγανές πατάτες, μπέικον, ντομάτα,
μοτσαρέλα

Επιπλέον υλικό
+0,30€ λαχανικά, +0,60€ αλλαντικά / τυροκομικά

Καυτερό τσίλι, σάλτσα τομάτας

Αματριτσιάνα ...................................................6,60
Μπέικον, κρεμμύδι, πολύχρωμες πιπεριές,
σάλτσα τομάτας

Γάμπερι .................................................................7,20
H γαριδoμακαρονάδα μας με πολύχρωμες πιπεριές,
σάλτσα τομάτας

Μαρινάρα............................................................9,80
*Γαρίδες, *μύδια, σάλτσα τομάτας

Αλ Πέστο Τζενοβέσε ...................................6,20
Quattro Formaggi ...........................................6,40
Κρέμα γάλακτος, μοτσαρέλα, γκοργκονζόλα,
παρμεζάνα, καπνιστό τσένταρ

ΑΙ Funghi ..............................................................6,20
Κρέμα γάλακτος, μανιτάρια

ΑΙ Funghi με Προσούτο .............................6,90
Προσούτο, μανιτάρια,με προβολόνε παρμεζάνα

Σαλμόνε................................................................7,40

Χωριό ......................................................................6,60

Καπνιστό σολομό, ελαφριά κρέμα
γάλακτος, μαQντανός, άνηθος, βότκα

Φέτα, ελιές, κρεμμύδι, πιπεριά, τοματίνια, ρίγανη,
σάλτσα τομάτας

Di Polio .................................................................6,80

ΑΙ Forno (φούρνου) ......................................7,20
Μπέικον, μανιτάρια, σάλτσα τομάτας και λιωμένη
μοτσαρέλα

Vitello .....................................................................7,60

Φιλετίνια κοτόπουλο, μανιτάρια και παρμεζάνα

Αλφέρο..................................................................6,60
Μπέικον, μανιτάρια, τρία τυριά μοτσαρέλα,
παρμεζάνα

Φιλέτο μοσχάρι, πολύχρωμες πιπεριές, κρεμμύδι,
μανιτάρια, σάλτσα τομάτας και παλαιωμένο κρασί
Porto

Filettino .................................................................6,90

Ψητά λαχανικά ................................................6,90

Μάμα ρόζα ........................................................6,60

Κολοκύθι, πολύχρωμες πιπεριές, μελιτζάνα,
καλαμπόκι, τοματίνια, σφέλα, κοτόπουλο,
ελαιόλαδο και ρίγανη

Ελαφριά κρέμα γάλακτος, μπέικον, τοματίνια,
βότκα

. ΝΕΑ .

Ροσινιέρη..............................................................6,60
Γαλοπούλα, τοματίνια, πέστο, philadelphia

Φιλέτο χοιρινό, πολύχρωμες πιπεριές, μανιτάρια,
μοτσαρέλα και ελαφριά κρέμα γάλακτος

. ΝΕΑ .

Zarina .....................................................................7,20
Γαριδομακαρονάδα με ελαφριά κρέμα γάλακτος
και παρμεζάνα

*Επιπλέον ψωμάκι +0,30€ & παρμεζάνα +0,30€
*Όλα τα ζυμαρικά γίνονται και φούρνου +0,60€

