
1. MARGARITA 10,00
Σάλτσα LaPizzetta, mix τυριών, φρέσκια ντομάτα, βασιλικός.

2. SANTA MARGARITA 12,00 
Σάλτσα LaPizzetta, mix cheese, μοτσαρέλα, φρέσκια ντομάτα, βασιλικός

3. DELICATA 11,00
Σάλτσα LaPizzetta, mix τυριών, ζαμπόν, φρέσκια ντομάτα

4. VEGETARIANO 11,00
Σάλτσα LaPizzetta, mix τυριών, μανιτάρια, πιπεριά, ελιά, φρέσκια ντομάτα, καλαμπόκι.

5. PEPERONE 12,00
Σάλτσα LaPizzetta, mix τυριών, σαλάμι πεπερόνε, ζαμπόν, μπέικον, πιπεριά, φρέσκια ντομάτα.

6. LA PIZZETTA   13,00
Σάλτσα LaPizzetta, mix τυριών, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια,
φρέσκια ντομάτα, πιπεριά, παρμεζάνα.

7. ROSONERI    12,00
Σάλτσα LaPizzetta, mix τυριών, ζαμπόν, μπέικον.

8. DI GIANNI   12,00
Σάλτσα LaPizzetta, mix τυριών, μπέικον, πιπεριές, φρέσκια ντομάτα.

9. CHEDDAR    12,00
Σάλτσα cheddar, mix τυριών, σαλάμι πεπερόνε, ζαμπόν, μπέικον, πιπεριά, φρέσκια ντομάτα.

10. MAFIA    13,00
Σάλτσα LaPizzetta, mix τυριών,  ζαμπόν, μπέικον, σαλάμι αέρος, λουκάνικο Μυκόνου,
φρέσκια ντομάτα, πιπεριά.

11. SALSIS    12,00
Σάλτσα LaPizzetta, mix τυριών, μουστάρδα, λουκάνικο Φρανκφούρτης, πιπεριά.

12. BOLOGNESE    14,00
Σάλτσα LaPizzetta, κιμάς, μανιτάρια, mix τυριών, κρέμα γάλακτος, μοτσαρέλα, μαϊντανός.

13. FORMAGGI   12,00
Mix τυριών, φέτα, ανθότυρο, μανούρι, κρέμα γάλακτος.

14. CARBONARA   14,00
Μix τυριών, φέτα, ανθότυρο, μανούρι, μπέικον, μανιτάρια, σάλτσα carbone.

15. SPECIAL   15,00
Σάλτσα LaPizzetta special, mix τυριών, ζαμπόν, μπέικον, πεπερόνε, σουτζούκι,
μανιτάρια, φρέσκια ντομάτα, πιπεριά, μοτσαρέλα.

16. FUNGHI    12,00
Σάλτσα LaPizzetta, mix τυριών, κρέμα γάλακτος ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια.

17.  DEMONE   12,00
Σάλτσα LaPizzetta, mix τυριών, σαλάμι αέρος, σαλάμι πεπερόνε, λουκάνικο Μυκόνου,
φρέσκια ντομάτα, μπούκοβο.

18. RUSTICO   12,00
Σάλτσα LaPizzetta, mix τυριών, φέτα, ελιές, λουκάνικο Μυκόνου, πιπεριά,  
φρέσκια ντομάτα.

19. BBQ   12,00
Σάλτσα BBQ, mix τυριών, λουκάνικο πεπερόνε, πιπεριά, φρέσκια ντομάτα.

20. POLLO    14,00
Σάλτσα BBQ, mix τυριών, κοτόπουλο, μανιτάρια, πιπεριά, φρέσκια ντομάτα.

21. SOUTZOUKI    12,00
Σάλτσα LaPizzetta, mix τυριών, σουτζούκι, ρεγκάτο, πιπεριά, φρέσκια ντομάτα.

22. TACCHINO    12,00
Κρέμα γάλακτος, mix τυριών, γαλοπούλα, ανθότυρο, φρέσκια ντομάτα, πιπεριά.

23. COLORITTA     10,00
Σάλτσα LaPizzetta, mix τυριών, λουκάνικα Φρανκφούρτης, πεπερόνε, Μυκόνου,
πιπεριά, φρέσκια ντομάτα.

24. POLLO    10,00
Σάλτσα LaPizzetta, mix τυριών, κοτόπουλο, μανιτάρια, μπέικον, πιπεριά, φρέσκια ντομάτα.

25. CREMA    10,00
Mix τυριών, κρέμα γάλακτος, μπέικον, ρεγκάτο.

26. LA PIZZETTA     10,00
LaPizzetta, mix τυριών, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, πιπεριά, φρέσκια ντομάτα, παρμεζάνα.

27. VILLAGIO    10,00
Σάλτσα LaPizzetta, mix τυριών, σαλάμι αέρος, φρέσκια ντομάτα, πιπεριά, φέτα.

BIANCA  7,00
Πένες, βούτυρο, mix τυριών.

NAPOLITANA  8,00
Πένες, σάλτσα LaPizzetta, mix τυριών.

BOLOGNESE   9,00
Πένες, κιμάς, μανιτάρια,
σάλτσα LaPizzetta, πιπεριά, mix τυριών.

CARBONARA  9,00
Πένες, κρέμα γάλακτος,
ζαμπόν, μπείκον, mix τυριών.

DEMONE  9,00
Πένες, σάλτσα LaPizzetta, σουτζούκι,
mix τυριών, σαλάμι αέρος, πεπερόνε, μπούκοβο..

VILLAGIO 6,00
Ντομάτα, φέτα, αγγούρι, ελιά, ελαιόλαδο,
ρίγανη, κρουτόν.

MOZZARELLA & BACON 7,00
Ρόκα, iceberg, ντομάτα, μοτσαρέλα,
βασιλικός, τραγανό μπέικον.

POLLO 8,00
Λόλα κόκκινη, λόλα πράσινη, κοτόπουλο,
ντομάτα, παρμεζάνα, κρουτόν, σως laPizzetta,  
μανιτάρια.

GREEN SALAD 6,00

28. PROSCIUTTO   15,00
Mix τυριών, ρόκα, φρέσκια ντομάτα, προσούτο, μοτσαρέλα, παρμεζάνα, βαλσάμικο,
ελαιόλαδο, βασιλικός.

29. TONO    15,00
Μix τυριών, σως LaPizzetta, τόνος, ελιές, φρέσκια ντομάτα, mix λαχανικών, ελαιόλαδο,
κρεμμύδι, ρίγανη.

30. PESTO   15,00 
Σάλτσα LaPizzetta, ρόκα, μαγιονέζα, φρέσκια ντομάτα με σάλτσα πέστο, ελιές,
μοτσαρέλα,ελαιόλαδο.

31. POMODORO    15,00 
Mix τυριών, ροδέλες φρέσκιας ντομάτας, μοτσαρέλα, παρμεζάνα, βασιλικός.

32. PURA VERDURA   15,00 
Σάλτσα LaPizzetta, κολοκύθι, μελιτζάνα, μανιτάρια, πιπεριά, ελιά, φρέσκια ντομάτα, καλαμπόκι.

33. CHEF PICCOLO    15,00 
Μιά καθημερινή έμπνευση, με φρέσκα υλικά.

34. DELICATEZZA    15,00
Mix τυριών, σως LaPizzetta, mix λαχανικών, μοτσαρέλα, φρέσκια ντομάτα, μπέικον,
παρμεζάνα, βασιλικός.

35. DELICATEZZA TACCHINO    15,00
Μix τυριών (γκούντα-ένταμ), σάλτσα LaPizzetta, tacchino, 
μοτσαρέλα, mix λαχανικών, φρέσκια ντομάτα, μπέικον

36. MARGARITA   11,00
Σάλτσα LaPizzetta, mix φυτικών τυριών, φρέσκια ντομάτα, βασιλικός.

37. PURA VERDURA   15,00 
• Σάλτσα LaPizzetta, κολοκύθι, μελιτζάνα, μανιτάρια, πιπεριά, ελιά, φρέσκια ντομάτα, καλαμπόκι, καρότο. 
• Σάλτσα LaPizzetta, κολοκύθι, μελιτζάνα, ελιές, μανιτάρια, πιπεριά, μανιτάρια, φρέσκια ντομάτα, πουρέ πατάτας & τυρί.
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38. BRESAOLA   17,00
Η σημερινή έμπνευση της pizzaiolo μας με bresaola και τα πιο φρέσκα υλικά

39. SALAME MILANO    17,00
Η σημερινή έμπνευση του pizzaiolo μας με σαλάμι Milano και τα πιο φρέσκα υλικά 

40. COPPA STAGIONATA   17,00 
Η σημερινή έμπνευση του pizzaiolo μας με Coppa Stagionata και τα πιο φρέσκα υλικά

41. GORGONZOLA     17,00 
Η σημερινή έμπνευση του pizzaiolo μας με γκοργκονζόλα και τα πιο φρέσκα υλικά

42. PEPERONI NAPOLI   17,00 
Η σημερινή έμπνευση της pizzaiolo μας με πεπερόνι Napoli και τα πιο φρέσκα υλικά
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01. NAPOLITANA 7,50
Σάλτσα ντομάτας LaPizzetta, παρμεζάνα

02. CARBONARA  8,50
Κρέμα γάλακτος, μπέικον, μανιτάρια, παρμεζάνα

03. PESTO 8,00
Φρέσκο βασιλικό, παρθένο ελαιόλαδο, παρμεζάνα

04. BOLOGNESE   8,50
Κιμάς, μανιτάρια, σάλτσα La Pizzetta 

05. 4 FORMAGGI   8,50 
Τυρί κρέμα, μανούρι, παρμεζάνα, γκοργκονζόλα, κρέμα γάλακτος
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Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Όλα τα προϊόντα pizza, focaccia, calzone, penirli, panino, 
focaccopita, hotdog, σοκολατόπιτα είναι φρέσκα και παρασκευάζονται μέσα στο κατάστημα. Τα είδη μαναβικής (ντομάτες, πιπεριές, ρόκα, σαλάτες κ.λ.π.) παρα-
λαμβάνονται φρέσκα καθημερινά. Το λουκάνικο Μυκόνου, το ζαμπόν  Πικ-νικ, το μπέικον καπνιστό, τη γαλοπούλα καπνιστό φιλέτο, το πεπερόνε, το σουτζούκι, το 
σαλάμι αέρος και το προσούτο τα παραλαμβάνουμε φρέσκα και συσκευασμένα από την εταιρία «Θράκη» LUNCHEONMEAT. Τα μπιφτέκια λαχανικών είναι «McCain» 
κατεψυγμένα. Όλα τα σφολιατοειδή, οι πατσαβουρόπιτες, οι μπουγάτσες και τα κρουασάν είναι προϊόντα βαθιάς κατάψυξης από την εταιρία Ροδούλα. Τα τυριά είναι 
gouda και edam «Frico». Χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 0,1 - 1,0% οξύτητα και ηλιέλαιο. Αγορανομικός υπεύθυνος Κοτζαμπαλτίρης Μιχάλης. Ο παρών 
τιμοκατάλογος ισχύει μέχρι την έκδοση νέου. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα μας, μη διστάσετε να ρωτήσετε το προσωπικό μας, ειδικά σε 
περίπτωση δυσανεξίας ή αλλεργίας είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία (ΕΚ 1169/11).

Αιόλου 56 Αθήνα
2111823444 - 2177090000

The history of pizza
“UNLESS YOU 
ARE A PIZZA, 
THE ANSWER IS 
YES, I CAN LIVE 
WITHOUT YOU..”
(Bill Murray)

The history of pizza begins in 
antiquity, when various ancient 
cultures produced basic flatbreads 
with several toppings.

The precursor of pizza was 
probably the focaccia, a flat 
bread known to the Romans as 
panis focacius, to which toppings 
were then added. Modern pizza 
developed in Naples when tomato 
was added to the focaccia in the 
late 18th century.

The word pizza was first 
documented in 997 A.D. in Gaeta 
and successively in different parts 
of Central and Southern Italy. 
Pizza was mainly eaten in Italy 
and by emigrants from there. This 
changed after World War II, when 
Allied troops stationed in Italy 
came to enjoy pizza along with 
other Italian foods.
Foods similar to pizza have been 
made since the neolithic age. 
Records of people adding other 
ingredients to bread to make 
it more flavorful can be found 
throughout ancient history.

In Sardinia, French and Italian 
archaeologists have found bread 
baked over 7,000 years ago. 
According to Professor Philippe 
Marinval, the local islanders 
leavened this bread.
In the 6th century BC, Persian 
soldiers ruled by Darius the Great 
baked flatbreads with cheese and 
dates on top of their battle shields.

In Ancient Greece, citizens made 
a flat bread called plakous which 
was flavored with toppings like 
herbs, onion, cheese and garlic.
An early reference to a pizza-
like food occurs in the Aeneid, 
when Celaeno, the Harpy queen, 
foretells that the Trojans would 
not find peace until they are 
forced by hunger to eat their 
tables. In Book VII, Aeneas and 
his men are served a meal that 
includes round cakes (like pita 
bread) topped with cooked 
vegetables. When they eat the 
bread, they realize that these 
are the «tables» prophesied by 
Celaeno.
Some commentators have 
suggested that the origins of 
modern pizza can be traced to 
pizzarelle, which were kosher for 
Passover cookies eaten by Roman 
Jews after returning from the 
synagogue on that holiday, though 
some also trace its origins to other 
Italian paschal breads. Abba Eban 
has suggested that modern pizza 
«was first made more than 2000 
years ago when Roman soldiers 
added cheese and olive oil to 
matzah».

Other examples of flatbreads 
that survive to this day from the 
ancient Mediterranean world are 
focaccia (which may date back 
as far as the ancient Etruscans); 
Manakish in Lebanon, coca (which 
has sweet and savory varieties) 
from Catalonia; Valencia and the 

Balearic Islands; the Greek Pita; 
Lepinja in the Balkans; or Piadina 
in the Romagna part of Emilia-
Romagna in Italy.

Foods similar to flatbreads in 
other parts of the world include 
Chinese bing (a wheat flour-
based Chinese food with a 
flattened or disk-like shape); the 
Indian paratha (in which fat is 
incorporated); the Central and 
South Asian naan (leavened) and 
roti (unleavened); the Sardinian 
carasau, spianata, guttiau, pistoccu; 
and Finnish rieska. Also worth 
noting is that throughout Europe 
there are many similar pies based 
on the idea of covering flat pastry 
with cheese, meat, vegetables 
and seasoning such as the 
Alsatian flammkuchen, German 
zwiebelkuchen, and French quiche.

In 16th-century Naples, a galette 
flatbread was referred to as a 
pizza. Known as the dish for poor 
people, it was sold in the street 
and was not considered a kitchen 
recipe for a long time. This was 
later replaced by oil, tomatoes 

(after Europeans came into 
contact with the Americas) or 
fish. In 1843, Alexandre Dumas, 
described the diversity of pizza 
toppings.An often recounted 
story holds that on June 11, 1889, 
to honour the Queen consort 
of Italy, Margherita of Savoy, the 
Neapolitan pizzamaker Raffaele 
Esposito created the «Pizza 
Margherita», a pizza garnished with 
tomatoes, mozzarella, and basil, to 
represent the national colours of 
Italy as on the Flag of Italy.

Pizza evolved into a type of bread 
and tomato dish, often served 
with cheese. However, until the 
late 19th or early 20th century, 
the dish was sweet, not savory, 
and earlier versions which were 
savory more resembled the flat 
breads now known as schiacciata.
Pellegrino Artusi’s classic early-
twentieth-century cookbook, 
La Scienza in cucina e l’Arte di 
mangiar bene gives three recipes 
for pizza, all of which are sweet. 
After the dispute of some readers, 
Artusi will add in a copy of 1911 
edition (founded by food historian 
Alberto Capatti) a typed sheet, 
bound with the volume, with the 
recipe of «pizza alla napoletana»: 
mozzarella, tomatoes, anchovies 
and mushrooms.

However, by 1927, Ada Boni’s 
collection of regional cooking 
includes a recipe using tomatoes 
and mozzarella.

PLEASE SHARE
your experience

review us on

LaPizzetta la_pizzetta_

PLEASE SHARE your experience review us on

TAKE AWAY - DELIVERY

Fuzetea ροδάκινο/λεμόνι 2,00

Coca Cola 330ml  2,00

Coca Cola 500ml  2,50

Sprite 330ml  2,00 
Fanta πορτοκάλι 330ml  2,00

Fanta λεμονίτα 330ml  2,00

Schweppes σόδα 330ml  2,00

Αmita Motion 330ml  2,50

Αmstel 330ml  2,50

Αlfa 330ml  2,50

Heineken 330ml   2,50

Κρασί 185ml  3,50

Pelegrino 2,50

Samaria  2,00

Νερό 500ml  0,50 
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