
Ριζότα

Con Pollo
Πέννες με φιλετάκια κοτόπουλο, πολύχρωμες 
πιπεριές και αυθεντικό Κυπριακό χαλούμι

6,20€

Siciliana
Πέννες με φιλετάκια κοτόπουλο, μπέικον, μανιτάρια, 
φρέσκια ντομάτα και ελαφριά Arla κρέμα γάλακτος 

6,20€

Ελληνική
Σπαγγέτι με τριμμένη φέτα και φρέσκια ντομάτα

5,80€

Βετζετεριάνα
Σπαγγέτι με φρέσκα μανιτάρια, πιπεριά, 
κολοκυθάκι, κρεμμύδι, καρότο, σάλτσα ντομάτας
και παρμεζάνα

5,70€

Ψητά Λαχανικά – Χαλούμι
Πέννες με ψητά λαχανικά, μανιτάρια
πλευρώτους και αυθεντικό Κυπριακό χαλούμι 

5,80€

Al Trufo
Πέννες με λάδι τρούφας, μανιτάρια πορτσίνι, 
λευκά μανιτάρια και Arla κρέμα γάλακτος

6,10€

Σολομού
Πέννες με καπνιστό σολομό, φρέσκο
κρεμμυδάκι, ελαφριά Arla κρέμα γάλακτος
και σβησμένες με βότκα

7,80€

Μπολονέζ
Σπαγγέτι με σάλτσα από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά

5,80€

Πομορέλα
Πέννες με Arla μοτσαρέλα, πέστο και
σάλτσα ντομάτας

5,70€

Di Roma
Πέννες με Arla μοτσαρέλα, φιλετάκια 
κοτόπουλο και ντοματίνι

6,20€

Ψητά Λαχανικά/Προσούτο
Πέννες με ποικιλία ψητών λαχανικών 
σωταρισμένες σε ελαιόλαδο και στολισμένες
με προσούτο

5,90€

Di Parma
Φρέσκα μανιτάρια, λάδι τρούφας,
προσούτο και Arla κρέμα γάλακτος

6,10€

Di Polo
Φιλετάκια κοτόπουλο σε κύβους,
πιπεριές, μπέικον και Arla κρέμα γάλακτος

6,20€

Γαρίδες
Φρέσκια ντομάτα, γαρίδες, φρέσκο 
κρεμμυδάκι, ελαφριά κρέμα και 
παρμεζάνα 

7,20€

Parmigiano
Ντοματίνια, flakes παρμεζάνας
και Arla κρέμα γάλακτος 

5,80€

Ταρτούφο
Λάδι τρούφας, μανιτάρια και παρμεζάνα, 
χρωματισμένο με φρέσκια ντομάτα

5,90€

Δείτε τα πιάτα ημέρας στην ιστοσελίδα μας
www.ambrosiarestaurant.gr

ΏΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
11.30-17.00 / Δευτέρα – Παρασκευή
Χωματιανού 3α / Μαρούσι

Τηλέφωνο παραγγελιών

210 68 40693

Φρέσκες
επιλογές
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ας κάθε μέρα … με τις πιο αγνές ύλες

210 68 40693
ambrosiarestaurant.gr

Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις
Αγορανομικός υπεύθυνος: Γιάννης Ξενίδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
Μαγειρευτά & Σχάρα

5- %
σε κάθε online 

παραγγελία
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Κάθε μέρα 
μαγειρεύουμε
για εσάς νέα 
λαχταριστά

πιάτα ημέρας!

5- %
σε κάθε online 

παραγγελία

Mε βούτυρο LURPAKΖυμαρικά



Καίσαρα
Ψητό κοτόπουλο, μαρούλι, iceberg, radicchio, 
ντοματίνια, παρμεζάνα, κρουτόν και Caesar’s σως

6,00€

Μερίδα χοιρινά
3 τμχ. καλαμάκια χοιρινά, με πιτάκια,
ντομάτα, κρεμμύδι και τηγανητές πατάτες

Καλαμάκι χοιρινό 
τμχ. 100γρ.

1,80€

Καλαμάκι κοτόπουλο 
από φιλέτο μπουτάκι τμχ. 100γρ. 

1,80€

Μερίδα κοτόπουλο
3 τμχ. καλαμάκια κοτόπουλο από φιλέτο 
μπουτάκι με πιτάκια, ντομάτα,
κρεμμύδι και τηγανητές πατάτες

7,10€

7,10€

Cheeseburger
Μοσχαρίσιο σπιτικό μπιφτέκι, τυρί Arla 
Samsoe, ντομάτα, μαρούλι, κρεμμύδι και 
τηγανητές πατάτες

5,70€

Fried Chicken Fillet
Φιλέτο κοτόπουλο φρεσκοπαναρισμένο, 
μαρούλι, ντομάτα, μαγιονέζα και
τηγανητές πατάτες 

5,70€

Chickenburger
Σπιτικό φρεσκοφτιαγμένο μπιφτέκι
κοτόπουλο, τυρί Arla Samsoe, ντομάτα,
μαρούλι, μαγιονέζα και τηγανητές πατάτες

5,80€

Special Burger
Μοσχαρίσιο σπιτικό μπιφτέκι, μπέικον,
τυρί Arla Samsoe, ψητά μανιτάρια, ντομάτα, 
μαρούλι, κρεμμύδι και τηγανητές πατάτες 

6,50€

Μάνης
Μανούρι ψητό, μαρούλι, iceberg, ρόκα, 
κριθαρομπουκιές, λιαστή ντομάτα και
σως βινεγκρέτ

6,20€

Slim-line
Μαρούλι, iceberg, ρόκα, ψητό κοτόπουλο,
αγγούρι, πράσινες πιπεριές, πιτάκια
ολικής αλέσεως και σως βινεγκρέτ

6,00€

Citrus-line
Κοτόπουλο σχάρας, iceberg, radiccio, φρέσκα 
μανιτάρια, cherry ντοματίνια, αγγουράκι,
flakes παρμεζάνας και βινεγκρέτ εσπεριδοειδών

6,00€

Μεγαλόνησος
Σπανάκι, ρόκα, χαλούμι ψητό, ντοματίνια, μπέικον, 
κριθαρομπουκιές και σως μέλι με μουστάρδα

5,90€

Αμβροσία
Μαρούλι, iceberg, ρόκα λιαστή ντομάτα, 
παρμεζάνα, καρύδι και σως βινεγκρέτ

5,80€

Μεξικάνα
Τραγανή φωλιά τορτίγιας, μιξ μαρουλιών,
ψητό κοτόπουλο, πολύχρωμες πιπεριές, καρέ 
ντομάτας, αγγουράκι και δροσερή σως γιαουρτιού

6,00€

Κηπουρού
Κατίκι Δομοκού, πιτάκια ψημένα, ελιές,
μιξ μαρουλιών-ρόκα-καρέ ντομάτας-αγγούρι, 
μαριναρισμένα σε ελαιόλαδο και μηλόξυδο 

5,70€

Iceberg
Ψητό κοτόπουλο σε κύβους, μπέικον, καλαμπόκι, 
τριμμένο τυρί cheddar, iceberg, ντοματίνια, αγγούρι 
και δροσερό σπιτικό dressing χίλια νησιά 

6,00€

Μπιφτέκια κοτόπουλο

Μπιφτέκια
Μοσχαρίσια

Δύο ζουμερά χειροποίητα μπιφτέκια 
από φρέσκο κιμά κοτόπουλο

Δύο τρυφερά μοσχαρίσια μπιφτέκια 
στη σχάρα 

από 100% φρέσκο κιμά

7,40€

7,40€

Μπιφτέκι Γεμιστό
Μπιφτέκι μοσχαρίσιο πειρασμός γεμιστό 
με Φέτα-Ντομάτα ή Παρμεζάνα-Ντομάτα ή 
Μοτσαρέλα-Μπέικον ή Cheddar-Μπέικον 

7,90€

Σαλάτες Burgers

Σουβλάκια

Της ώρας

Μπιφτέκια σπιτικά

Φιλέτο κοτόπουλο
Φιλέτο από στήθος κοτόπουλο
στη σχάρα, μαριναρισμένο

7,50€

Φιλετίνια κοτόπουλο
«άνοιξης»

Φιλετάκια από στήθος
κοτόπουλο στη σχάρα με ελαφριά 
σως από γιαούρτι-άνηθο-lime

7,80€

Ξεκοκαλισμένο
μπουτάκι κοτόπουλο

Η σπεσιαλιτέ μας, ξεκοκαλισμένο 
κοτόπουλο σχάρας λεμονοριγανάτο 

7,10€

Χοιρινό σνίτσελ
Σνίτσελ χοιρινό φρεσκοπαναρισμένο

7,60€

Σνίτσελ κοτόπουλο
Φιλέτο κοτόπουλο φρεσκοπαναρισμένο 

7,40€

Κρητική
Κριθαρομπουκιές, ανθότυρο, ψιλοκομμένη 
ντομάτα, ελαιόλαδο και κάπαρη

5,50€

Οι σαλάτες μας παρασκευάζονται με την παραγγελία
σας και χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Επιλέξτε ανάμεσα σε ρύζι μπασμάτι, πατάτες τηγανητές, βραστά λαχανικά και
ψητά λαχανικά (+0,90€) για να συνοδέψετε τα φαγητά σας

Μαγειρευτά,
η ειδικότητα μας!

Ρωτήστε μας για τα πιάτα ημέρας και
δείτε τα online μέσω της ιστοσελίδας μας

www.ambrosiarestaurant.gr

Σε όλες μας τις συνταγές χρησιμοποιούμε αγνές πρώτες ύλες όπως
βούτυρο LURPAK και τυριά Arla (από 100% αγελαδινό γάλα)


