We use authentic Italian ingredients, Caputo
pizza flour, sourdough, tomato sauce,
fresh mozzarella and
bio extra virgin olive oil

Pizzaiolo
Traditional Italian Pizza

Artisan woodfire pizza

AL METRO με το κομμάτι

ROUND large 33cm ( 8pcs )
Margherita

Vegetariana

Vegana

Cipriota

Greca

Egeo

Speciale
Hawaiano
Prosciutto e
Rucola
Quattro
Formaggi

Παρμεζάνα, μοτσαρέλα, ντοματίνια, φρέσκο βασιλικό,
σάλτσα ντομάτας
Parmesan, mozzarella, cherry tomatoes, fresh basil,
tomato sauce
Μανιτάρια, μοτσαρέλα, μαύρες ελιές, πράσινες & κόκκινες
πιπεριές, κρεμμύδι, σάλτσα ντομάτας
Mushroom, mozzarella, black olives, green & red peppers,
onion, tomato sauce
Vegan μοτσαρέλα, μανιτάρια, πράσινες πιπεριές, μαύρες ελιές,
ντοματίνια, σάλτσα ντομάτας
Vegan mozzarella, mushrooms, green peppers, black olives,
cherry tomatoes, tomato sauce
Χαλλούμι, μοτσαρέλα, λούντζα, ντοματίνια, φρέσκος δυόσμος,
εξαιρ. παρθένο ελαιόλαδο, σάλτσα ντομάτας
Halloumi, mozzarella, lountza, cherry tomatoes, fresh spearmint,
extra virgin olive oil, tomato sauce
Φέτα, μοτσαρέλα, μαύρες ελιές, πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι,
ντοματίνια, ρίγανη, σάλ. Ντομάτας
Fetta, mozzarella, black olives, green peppers, onion, cherry
tomatoes, oregano, tomato sauce
Μοτσαρέλα, αντζούγιες, μαύρες ελιές, κάπαρη, ντοματίνια,
ελαιόλ. σκόρδου, σάλ. ντομάτας
Mozzarella,anchovies, black olives, capers, cherry tomatoes,
garlic olive oil, tomato sauce
Πεπερόνι, μοτσαρέλα, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, πράσινες
πιπεριές, σάλτσα ντομάτας
Pepperoni, mozzarella, ham, bacon, mushrooms, green
peppers, tomato sauce
Ζαμπόν, μοτσαρέλα, ανανά, σάλτσα ντομάτας
Ham, mozzarella, pineapple, tomato sauce
Προσούτο, μοτσαρέλα, ρόκα, ντοματίνια, νιφάδες παρμεζάνας,
εξαιρ. παρθένο ελαιόλαδο, σάλτσα ντομάτας
Prosciutto, mozzarella, rucola, cherry tomatoes, Parmesan
flakes, extra virgin olive oil, tomato sauce
"Μοτσαρέλα, παρμεζάνα, τσένταρ, γκοργκοντζόλα,
σάλτσα ντομάτας
Mozzarella, Parmesan, cheddar, Gorgonzola, tomato sauce"

6,00 €

Ρούκολα | Rucola

Πράσινη
Green Salad
Σαλάτα Σολομού
Salmon Salad

Σαλάτα με
κοτόπουλο φιλέτο
Chicken fillet salad

7,00 €

μοτσαρέλα, φρέσκος δυόσμος, σάλτσα ντομάτας
Halloumi Χαλλούμι,
Halloumi, mozzarella, fresh spearmint, tomato sauce

8,00 €

Pollo
8,00 €

Falafel
8,00 €

Vegana
8,00 €

8,00 €

6,90 €

6,50 €

9,90 €

4,00 €

3,00 €
3,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €
4,00 €

PASTA
Μακαρονάδα με Μακαρόνια με σπιτική φρέσκια σάλτσα Pesto από βασιλικό
Φρέσκο Pesto & δυόσμο
Fresh Pesto Pasta Pasta with home made Pesto, basil & spearmint
μύδια, καλαμάρι, σουπιά, γαρίδες, φρ. ντομάτα,
Μακαρονάδα Μακαρόνια,
δυόσμο,
μαϊντανό,
ούζο
Θαλασσινών Pasta, mussels, squid,
cuttlefish, shrimps, fr. tomato, mint,
Pasta di Mare parsley, ouzo
Μακαρονάδα με
σπιτική Σάλτσα Μακαρόνια με σπιτική κόκκινη σάλτσα και αρωματικά βότανα
Ντομάτας Pasta with homemade red sauce and herbs
Red sauce Pasta
Μακαρόνια με King γαρίδες, φρ. ντομάτα, μαϊντανό,
Γαριδομακαρονάδα βασιλικό,αρωματικά βότανα, ούζο
Shrimp Pasta Pasta with King shrimps, fresh tomato, parsley, basil,
herbs, Ouzo
Μακαρόνια με άσπρη κρέμα, μανιτάρια, κρασί, κρεμμύδι,
εξαιρ. παρθένο ελαιόλαδο
Pasta al Fungi παρμεζάνα,
Pasta with white cream, mushrooms, wine, onion, Parmesan,
extra virgin olive oil
Προσθέστε παρμεζάνα | Add Parmesan
Επιλέξτε ζυμαρικά bio: Πέννες, Σπαγγέτι, Ταλιατέλλες, Ολικής, Χωρίς Γλουτένη
Select your Pasta bio: Penne, Spagetti, Tagliatelle, Wholewheat, Gluten free

7,50 €

8,90 €

6,50 €

9,90 €

7,50 €
0,70 €

AL FORNO (also in woodfire oven)

6,90 €
Κανελόνια με
σπανάκι
Spinach Kanelloni

2,00 €
2,50 €

Μαύρες ελιές, vegan μοτσαρέλα, φρέσκο κρεμμύδι, φρέσκος
δυόσμος, σάλ. ντομάτας, εξαιρ. παρθένο ελαιόλαδο
Black olives, vegan mozzarella, fresh onion, fresh spearmint,
tomato sauce, extra virgin olive oil
Μοτσαρέλα, μαριναρισμένο φιλέτο κοτόπουλου, ντοματίνια,
ρόκα, ρίγανη, σάλτσα ντομάτας
Mozzarella, marinated chicken fillet, cherry tomatoes, rucola,
oregano, tomato sauce
Φαλάφελ, vegan τζατζίκι, κραμπί, πράσινο πιπέρι, καρότο,
σάλτσα ντομάτας
Falafel, vegan tzatziki, cabbage, green pepper, carrot,
tomato sauce
Vegan μοτσαρέλα, πράσινη πιπεριά, μαύρες ελιές,
σάλτσα ντομάτας
Vegan mozzarella, green pepper, black olives, tomato sauce

Pizzaiolo Πιατίνα ημέρας | Specials of the day
Speciali

8,00 €
8,00 €

3,00 €

PIADINA
Oliva

BREAD
Focaccia 250g
Σκορδόψωμο | Garlic bread 250g

Pizzaiolo Πίτσα ημέρας | Specials of the day
Speciali

7,00 €

SALADS
Ρόκα, ντοματίνια, μανιτάρι, ηλιόσπορος, Παρμεζάνα, εξαιρ.
παρθένο ελαιόλαδο, βαλσάμικο ξύδι Modena
Rucola, cherry tomatoes, mushroom, Parmesan, extra virgin
olive oil, Modena balsamic vinegar
Μαρούλι, lollo rosso, αγγούρι, πράσινη πιπεριά, μαύρες ελιές,
ρίγανη, ντρέσινγκ
Lettuce, lollo rosso, cucumber, green pepper, black olives,
oregano,dressing
Σολομός σχάρας, μαρουλοειδή, ντοματίνια, καρότο, πιπεριές,
άνηθος, εξαιρ.παρθένο ελαιόλαδο, φρ.χυμός λεμονιού
Grilled Salmon, mixed greens, cherry tomatoes, carrot,
bell peppers, dill, extra virgin olive oil, fr.lemon juice
Μαρουλοειδή, μαριναρισμένο φιλέτο κοτόπουλο, αγγουράκι,
ντοματίνια, κόκκινη πιπεριά, νιφάδες Παρμεζάνας, εξαιρ.
παρθένο ελαιόλαδο, φρ.χυμός λεμονιού, μηλόξυδο, tamari σως
Mixed greens, marinated chicken fillet, cucumber, cherry
tomatoes, red pepper, parmesan flakes, extra virgin olive oil,
fr.lemon juice, apple cider vinegar, tamari sauce

Παρμεζάνα, μοτσαρέλα, ντοματίνια, φρέσκο βασιλικό,
ντομάτας
Margherita σάλτσα
Parmesan, mozzarella, cherry tomatoes, fresh basil,
tomato sauce

Λαζάνια Μπολονέζ
Lazania Boloneze

Λαζάνια Vegetarian
Lazania Vegetarian

Σπανάκι, ντομάτα, τυρί, αλεύρι σιμιγδάλι, αλεύρι σίτου,
κρεμμύδι, σκόρδο, βασιλικό, θυμάρι, μοσχοκάρυδο
Spinach, tomato, cheese, semolina flour, wheat flour, onion
garlic, basil, thyme, nutmeg
Ντομάτα, αλεύρι σιμιγδάλι, αλεύρι σίτου, βοδινός κειμάς, τυρί,
κρεμμύδια, καρότα, πράσα, σκόρδο, βασιλικό, θυμάρι, πιπέρι,
μοσχοκάρυδο
Tomato, semolina wheat, wheat flour, beef, cheese, onions,
carrots, leek, garlic, basil, thyme, pepper, nutmeg
Λαχανικά, ντομάτα, κολοκυθάκια, κρεμμύδια, καρότα, μπιζέλια,
πιπέρι, γλυκό καλαμπόκι, αλεύρι από σιμιγδάλι, τυρί, αλεύρι
σίτου, θυμάρι, βασιλικό, σκόρδο, μοσχοκάρυδο
Vegetables, tomato, courgettes, onions, carrots, peas, pepper,
sweet corn, semolina flour, cheese, wheat flour, thyme, basil,
garlic, nutmeg

8,90 €

8,90 €

8,90 €

BURGER MEALS with potatoes and salad
Βοδινό Μπιφτέκι
Beef Burger

Μπιφτέκι
Κοτόπουλο
Chicken Burger

Bio Vegan Burger,
High Protein

Bio Vegan
Beetroot Burger
Μπιφτέκι από
φιλέτο άγριου
Μπακαλιάρου
Fish Burger with
Wild Cod fillet
Μπιφτέκι Σολομού
Salmon Burger

Μπιφτέκι Γαρίδας
Shrimp Burger
Έξτρα Πατάτες
Extra Fries

100% Βοδινός κιμάς, φρέσκα σάλτσα ντομάτας, μουστάρδα,
κόλιανδρος, Modena βαλσαμικό ξύδι, ντομάτα, μαρούλι,
κρεμμύδι, ψωμάκι burger σίτου
100% Beef mince, fresh tomato sauce, mustard, coriander, Modena balsamic vinegar, tomato, lettuce, onion, burger bun (wheat)
Κιμάς κοτόπουλο (μαϊντανός, κρεμμύδι, μουστάρδα, αυγό,
φρυγανιά σίτου, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, αρωματικά
βότανα) ψωμάκι burger σίτου
Chicken mince (parsley, onion, mustard, egg, wheat bread
crumble, extra virgin olive oil, fine herbs)
burger bun (wheat)
Μπιφτέκι με κόκκινα φασόλια, ρεβίθια, πρωτεΐνη ρυζιού, ρύζι,
κολοκύθι, γλυκοπατάτα, πιπεριά, κινόα, πατάτα, κρεμμύδι,
φρέσκο δυόσμο, μαϊντανό, ντρέσσινγκ ταχίνι,
ψωμάκι burger σίτου.
Burger with red beans, chick peas, rice protein, rice, pumpkin,
sweet potato, pepper, quinoa, potato, onion, fresh spearmint,
parsley, served with tahini dressing, fresh salad and baked
potatoes, burger bun (wheat)
Παντζάρι, καρύδια, φασόλια κόκκινα, ρύζι, κρεμμύδι, εξαιρ.
παρθένο ελαιόλαδο,σκόρδο, φρυγανιά σίτου, πάπρικα, τσίλι.
Beetroot, walnuts, red kidney beans, rice, onion, extra virgin olive
oil, garlic, wheat rusk, paprika, chili.
Burger με φιλέτο άγριου Μπακαλιάρου, πατάτα, καππαρη, τουρσί,
μαρούλι, ντομάτα, κρεμμυδι, μαγιονέζα, μπαχαρικά, φρέσκα
βότανα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
Burger with wild cod fillet, potato, capers, pickle, lettuce, tomato,
onion, mayonnaise, spices, fresh herbs, extra virgin olive oil.
Φιλέτο αγριου Σολομού, μουστάρδα, φρυγανιά ολικής αλέσεως,
μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, μπαχαρικά, φρέσκα βότανα,
κάπαρη, sweet chilli, μαγιονέζα
Wild Salmon fillet, mustard, wholegrain bread, lettuce, tomato,
onion, spices, fresh herbs, capers, sweet chilli, mayonnaise
Γαρίδες, ψωμί ολικής αλέσεως, μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι,
μπαχαρικά, ασπράδι αυγού, φρέσκα βότανα,κάππαρη, μαγιονέζα
Shrimps, whole wheat bread crumbs, lettuce, tomato, onion,
spices, egg white, fresh herbs, capers, mayonnaise
Τηγανητές πατάτες (ποτέ κατεψυγμένες)
Fries (never frozen)

Όλα τα burgers | All Burgers:
Σερβίρονται με σαλάτα και τηγανητές πατάτες (ποτέ κατεψυγμένες)
Served with salad and fries (never frozen)
Extras: Ketchup, Mayonnaise

7,50 €

7,50 €
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Traditional Italian Pizza

8,50 €

8,50 €

6,90 €

7,50 €

We use authentic Italian
ingredients, Caputo pizza flour,
sourdough, tomato sauce,
fresh mozzarella and
bio extra virgin olive oil
Χρησιμοποιούμε αυθεντικά
Ιταλικά υλικά, αλεύρι Caputo για Pizza,
προζύμι, σάλτσα ντομάτας,
φρέσκια Μοτσαρέλα
και bio εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

6,90 €
1,80 €

Artisan woodfire pizza
0,40 €

DESSERT
Cioccolato Piadina, Nutella, banana

3,00 €

for Delivery

22 25 40 60
ΤΡΙΤΗ.TUESDAY - ΚΥΡΙΑΚΗ.SUNDAY
19:00 - 22:30 | Delivery Zone 1

DEALS DEALS DEALS
Dine In - Delivery - Take Away
3+1 3+1FREE | EVERYDAY
Pizza Party Pack for kids Al Metro pizza, 2.60m x 35cm, (for 30 pax): from 54€
Piadinas, Salads, Mini Burgers, Dessert : from 6.50€/
Catering Combos Pizzas,
person, min. 20pax.

Ελάχιστη παραγγελία Delivery | Minimum
Delivery Order 6€. Delivery 1,50€

Match και ισχύει μόνο για τρόφιμα: αγοράστε 3 προϊόντα και πάρτε
το φθηνότερο (4ο) δωρεάν.

Απευθυνθείτε στο προσωπικό μας σε περίπτωση που έχετε τροφικές
αλλεργίες και δυσανεξίες. Οι τιμές είναι σε ευρώ (€)
και περιλαμβάνουν χρέωση υπηρεσιών και όλους τους φόρους.
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 1. Οι προσφορές και οι εκπτώσεις δεν μπορούν
να συνδυαστούν. 2. Η προσφορά “3 + 1 Free” είναι μια προσφορά Mix &

Please ask our staff for further assistance especially if you have food
allergies and intolerances.
Prices are in euro (€) and include service charge and all taxes.
TERMS & CONDITIONS: 1.Offers and discounts cannot be combined.
2. “3+1 Free” is a Mix & Match offer only on food: buy 3 items
to get the least expensive (4th) free.

Onasagorou 16, Nicosia 1011
t: 22 25 40 60
facebook.com/pizzaiolonicosia
www.sana.com.cy
Open Tuesday - Sunday: 11:30 - 23:00

