
Τηλέφωνα παραγγελιών
2510 830850 - 2510 224722 - 6940 827 306

 Ανοιχτά από 12:00 - 01:00

Ερυθρού Σταυρού 28, Καβάλα. Ανοιχτά από 12:00-01:00.
Ελάχιστη παραγγελία εντός Καβάλας 5€. Εκτός Καβάλας για παραγγελίες έως 15€ επιβάρυνση 1,50€. 
Άνω των 15€ χωρίς επιβάρυνση.
Τηλέφωνο παραπόνων: 6948 243 220
Email παραπόνων: sales@larocca.gr | info@larocca.gr Facebook.com/LaRoccaGR

Το κατάστημά μας
αναλαμβάνει το

catering για τις πιο
ιδιαίτερες στιγμές σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για 
περισσότερες πληροφορίες.

Τηλέφωνο catering: 6944 467396 
Υπεύθυνος: Εμμανουηλίδης Αλέξανδρος
Email catering: catering@larocca.gr

Υπηρεσία
catering

Και
μην ξεχνάς

πως μπορείς
να φτιάξεις
το δικό σου
Mix Grill!

2510 830850   |   2510 224722   |   6940 827 306Τηλέφωνα παραγγελιών

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
2 Σάντουιτς της αρεσκείας σας

+                   500ml

Εξαιρούνται τα club σάντουιτς

5,99€ΜΟΝΟ 

Coca-Cola / Coca-Cola Zero / Coca-Cola Light 330ml   1,20€

Coca-Cola / Coca-Cola Zero / Coca-Cola Light 500ml   1,50€

Coca-Cola 1,5lt       2,50€

Fanta Πορτοκαλάδα / Λεµονάδα 330ml    1,20€
 
Fanta Πορτοκαλάδα / Λεµονάδα 500ml    1,50€
 
Sprite 330ml       1,20€

Sprite 500ml       1,50€
    

Schweppes Soda 330ml      1,20€

Amita Motion 330ml      1,20€

Amita Π.Μ.Β. 250ml      1,20€

Amita Βύσσινο 250ml      1,20€

Avra Φυσικό Μεταλλικό Νερό 500ml    0,50€

Avra Φυσικό Μεταλλικό Νερό 1lt     1,00€

 
Nestea κρύο τσάι Λεµόνι / Ροδάκινο 330ml    1,50€

Amstel / Fix / Άλφα 330ml  1,50€

Μαλαµατίνα    2,50€

Ούζο 200ml    5,00€

Κρασί xύµα λευκό/κόκκινο 1lt  4,00€

Πίτσες διαίτης Καλτσόνε & Πεϊνιρλί

La Rocca    10,90€
Σάλτσα τοµάτας, κασέρι, µπέικον, ζαµπόν,
σαλάµι, µανιτάρια, λουκάνικα, πιπεριές,
καπνιστό ζαµπόν, κρεµµύδι, ελιές

Κοτόπουλο - µπέικον  10,90€
Σάλτσα τοµάτας, κασέρι, κοτόπουλο, µπέικον

La Rocca Bianca   10,90€
Κασέρι, φέτα, µοτσαρέλα, βασιλικός,
φρέσκα µανιτάρια, φρέσκια τοµάτα

Πιράτα    10,90€
Σάλτσα τοµάτας, κασέρι, φρέσκα
µανιτάρια, µπέικον, κιµάς

Παριτζίνα   12,90€
Σάλτσα τοµάτας, κασέρι, προσούτο,
φρέσκα µανιτάρια, παρµεζάνα

Με γύρο    10,90€
Σάλτσα τοµάτας, κασέρι, γύρο

Με κοτογύρο   10,90€
Σάλτσα τοµάτας, κασέρι, κοτογύρο  

Κανονικό   7,50€
Σάλτσα τοµάτας, κασέρι, ζαµπόν, µπέικον

La Rocca    7,50€
Σάλτσα τοµάτας, κασέρι, διάφορα αλλαντικά

Τέσσερα τυριά   7,50€
Σάλτσα τοµάτας, κασέρι,
κεφαλοτύρι, παρµεζάνα, ροκφόρ

Πεϊνιρλί    7,50€
Με 3 τεµάχια σουβλάκια

Μοτσαρέλα   10,90€
Μοτσαρέλα,
φρέσκος βασιλικός

Γαλοπούλα   10,90€
Μοτσαρέλα, γαλοπούλα

Κοτόπουλο   11,40€
Μοτσαρέλα, φρέσκα
µανιτάρια, κοτόπουλο

Τσιζκέικ     2,50€

Πανακότα    2,20€

Μους σοκολάτα    1,70€ 

Επιδόρπια

Πίτσες εκτός
προσφοράς

Aναψυκτικά – Ποτά

SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ!

σε όλα τα είδη εκτός των προσφορών το απόγευμα 17:00 - 19:00

20%

SUPER

Σε όλα τα είδη του καταλόγου
εκτός των υπολοίπων προσφορών

17:00 - 19:00

-20%

15,40€
17,60€

12,99€



Ψωµί σε φούρνο µε ξύλα (3 τεµ.) 0,10€

Λαδόπιτα     0,40€

Μανιτάρια La Rocca   6,50€
Φρέσκα µανιτάρια και πατάτες σωτέ µε σκόρδο

Φέτα πικάντικη    3,50€
Ψητή µε τοµάτα, τοµάτα, πιπεράκι τουρσί και καυτερό

Πατάτες τηγανιτές                1,20€   |   2,40€

Πατάτες χωριάτικες   3,30€
Τηγανιτές συνοδευόµενες µε dip

Πατάτες σπέσιαλ      3,90€
Με 3 αυγά µάτια και φέτα τριµµένη

Πατάτες ογκραντέν   5,50€
Με ζαµπόν, µπέικον, κρέµα και τυριά στο φούρνο

Φέτα λαδορίγανη    2,70€

Τορτίγια µε κοτόπουλο (4 τεµ.) 4,80€
Παροδοσιακή Tortillas µε φιλέτο κοτόπουλο σχάρας,
φρέσκα λαχανικά και dressing µουσταρδοµαγιονέζας

Τορτίγια µε τόνο (4 τεµ.)   4,80€
Παραδοσιακή Tortillas µε τόνο, µαρούλι,
αγγουράκι τουρσί, τοµάτα και sauce La Rocca

Τορτίγια µε σολοµό (4 τεµ.)   5,40€
Παροδοσιακή Tortillas µε σολοµό καπνιστό, µαρούλι,
κάππαρη, αγγουράκι τουρσί & sauce La Rocca

Του Chef    3,90€   |  6,50€
Μαρούλι, τοµάτα, αγγουράκι, καρότο, ζαµπόν, κασέρι,
αυγό, πιπεριές, ελιές µε απαλό dressing µαγιονέζας

Του Chef µε τόνο   3,99€   |  6,90€
Η σαλάτα του Σεφ µε τόνο

Χωριάτικη Ελληνική  3,30€   |  5,70€
Τοµάτα, αγγουράκι, κρεµµύδι, τρίχρωµες πιπεριές,
µαϊντανός, φέτα, ελιές, ρίγανη, παρθένο ελαιόλαδο

Του Καίσαρα µε κοτόπουλο  3,99€   |  6,90€
Μαρούλι, τοµάτα, κοτόπουλο φιλέτο σχάρας,
κρουτόνς, παρµεζάνα και dressing βαλσάµικου

Καπρέζε     5,40€
Τοµάτα, pesto βασιλικού,
φρέσκια mozzarella, παρθένο ελαιόλαδο

Πράσινη σαλάτα µε µοτσαρέλα  6,90€
Μαρούλι, ρόκα, µοτσαρέλα, λιαστή τοµάτα
και vinaigrette βαλσάµικου µε µέλι

Μαρούλι µε dressing   6,50€
ροκφόρ και ξηρούς καρπούς

Ρόκα παρµεζάνα    5,00€
Με dressing βαλσάµικο

Πράσινη σαλάτα    6,90€
µε αποξηραµένα φρούτα
Με µαρούλι, ρόκα, αποξηραµένα φρούτα
& dressing εσπεριδοειδών

Αγγουροντοµάτα  4,40€

Τυροσαλάτα          2,70€

Τζατζίκι                  2,70€

Ζαµπονοσαλάτα   2,70€

• Φρέσκα νωπά κρέατα
• Ψωµάκι στον φούρνο µε ξύλα

• Οι αλοιφές στα σάντουιτς +0,20€
* Κατεψυγµένα προϊόντα

Σουβλάκι χοιρινό νωπό
µαριναρισµένο µε

ελαιόλαδο και µπαχαρικά

- 1,20€ -
Κοτοσουβλάκι νωπό

µαριναρισµένο µε µουσταρδα
και µπαχαρικά

- 1,70€ -
Μπιφτέκι χειροποίητο

από µοσχαρίσιο κρέας 110γρ.

- 1,70€ -
Λουκάνικο

- 1,70€ -
Σουτζουκάκι 25 γρ.*

- 0,70€ -

Extra
Υλικά

Φτιάξε
το δικό σου
Mix Grill!

(χρέωση ανά τεµάχιο)

Μπολονέζ 6,50€
Μείγµα µοσχαρίσιου & χοιρινού
κιµά µε σάλτσα φρέσκιας τοµάτας

Ναπολιτάνα  5,40€
Με σάλτσα τοµάτας

Καρµπονάρα  6,80€
Τραγανό µπέικον, ζαµπόν,
σκόρδο, κρέµα γάλακτος

Φρέσκια τοµάτα  6,50€
και βασιλικό
Σάλτσα φρέσκιας τοµάτας,
παρθένο ελαιόλαδο & pesto
βασιλικού

Αµατρισιάνα  6,50€
Σάλτσα φρέσκιας τοµάτας,
µπέικον & καυτερό

Τζενοβέζε  6,50€
Pesto φρέσκου βασιλικού,
κουκουνάρι, ελαιόλαδο
& παρµεζάνα   

La Rocca   8,30€
Φρέσκα µανιτάρια, ζαµπόν,
τραγανό µπέικον & κρέµα
γάλακτος 

Α λα κρεµ  7,50€
Ζαµπόν, κρέµα γάλακτος 

Ριζότο   6,99€
µε µανιτάρια

Ριζότο   7,50€
µε κοτόπουλο

Ζυμαρικά

Ριζότο

ατοµική κανονική

ατοµική κανονική

Μπιφτέκι 
χειροποίητο

Pizza

Σπαγγέτι
Φρέσκα µανιτάρια   7,99€
& Μαρσάλα
Φρέσκα µανιτάρια, κρασί
Μαρσάλα & κρέµα γάλακτος

Γουστόζε  8,99€
Φρέσκα µανιτάρια, φιλέτο από
κοτόπουλο σωτέ, σάλτσα
τοµάτας & κρέµα γάλακτος

Πέννες Ορτολάνα  7,20€
Ποικιλία φρέσκων λαχανικών
& πικάντικη σάλτσα τοµάτας

Καπρέζε   7,30€
Σάλτσα φρέσκιας τοµάτας, φρέσκια
mozzarella & pesto βασιλικού

Τέσσερα τυριά  7,50€
Παρµεζάνα, γκούντα, κεφαλοτύρι,
ροκφόρ & κρέµα γάλακτος

Αραµπιάτα  7,50€
Τραγανό µπέικον, ελιές, φρέσκα
µανιτάρια & πικάντικη σάλτσα
φρέσκιας τοµάτας

Πουτανέσκα 7,50€
Τραγανό µπέικον, ζαµπόν, ελιές,
φρέσκα µανιτάρια, κάπαρη &
πικάντικη σάλτσα φρέσκιας τοµάτας

Με φιλέτο  8,99€
κοτόπουλο
Λιαστή τοµάτα, κρέµα & pesto
βασιλικού

Με κιµά & µανιτάρια 8,20€
Στον φούρνο µε ξύλα

Πέννες

Τορτελίνι

Γαρίδες                 10,90€
Σαγανάκι (5τεµ.)
Γαρίδες αποφλοιωµένες σωτέ,
φρέσκια τοµάτα, ούζο & φέτα 

Σπαγγέτι               10,90€
µε θαλασσινά
Mix θαλασσινών (γαρίδες,
χταπόδι, καλαµάρι) σωτέ,
µε φρέσκια σάλτσα τοµάτας 

Σπαγγέτι               10,99€
µε γαρίδες
Γαρίδες, πιπεριές τρίχρωµες,
σάλτσα φρέσκιας τοµάτας,
κρέµα γάλακτος

Πέννες µε            10,00€
καπνιστό σολοµό
Σκωτίας και κρέµα

Νιόκι 4 τυριά 7,70€
Νιόκι πατάτας µε σως
τεσσάρων τυριών, παρµεζάνα,
γκούντα, κεφαλοτύρι  & ροκφόρ

Θαλασσινά

Φρέσκα Ζυμαρικά

Με φρέσκο
ζυμάρι

σε φούρνο
με ξύλα

Premier
Σάλτσα τοµάτας, κασέρι, ζαµπόν, µπέικον,

λουκάνικο, πιπεριές, µανιτάρια

Τόνος µε κρεµµύδι
Σάλτσα τοµάτας, κασέρι, τόνος,

φρέσκο κρεµµύδι

Βετζετέριαν
Σάλτσα τοµάτας, κασέρι, κολοκυθάκια,

µελιτζάνες, µανιτάρια, σπαράγγια,
πιπεριές, κρεµµύδι

Μαργαρίτα
Σάλτσα τοµάτας, κασέρι, µανιτάρια

Μανιτάρια
Σάλτσα τοµάτας, κασέρι, µανιτάρια

Ζαµπόν
Σάλτσα τοµάτας, κασέρι, ζαµπόν

Ελληνική
Σάλτσα τοµάτας, κασέρι, φρέσκια τοµάτα,
µανιτάρια, πιπεριές, ελιές, φέτα, κρεµµύδι

Εν’ Ελλάδι
Κασέρι, ζαµπόν, µπέικον

Τέσσερις εποχές
Σάλτσα τοµάτας, κασέρι, ζαµπόν, µανιτάρια,

µπέικον, σαλάµι, ελιές, πιπεριές

Καρµπονάρα
Σάλτσα τοµάτας, κασέρι, ζαµπόν, µπέικον, αυγά

Διάβολα
Σάλτσα τοµάτας, κασέρι, σαλάµι,

καυτερό πιπέρι

Πεπερόνι
Σάλτσα τοµάτας, κασέρι, πιπεριές:

κόκκινες, κίτρινες, πράσινες

Χαβάη
Σάλτσα τοµάτας, κασέρι, ζαµπόν,

µπέικον, ανανάς

Τέσσερα τυριά
Ποικιλία τυριών & ροκφόρ

Νηστίσιµη
Σάλτσα τοµάτας, λαχανικά, χωρίς κασέρι

ή µε κασέρι σόγιας

Γουστόζικα
Σάλτσα τοµάτας, κασέρι, φέτα,

φρέσκα µανιτάρια

Μοτσαρέλα φρέσκια   1,70€

Προσούτο    2,60€

Φρέσκα µανιτάρια   1,40€

Παρµεζάνα    0,70€

Κιµάς    1,10€

Καπνιστή µπριζόλα   1,30€

Τόνος    1,10€

Κασέρι    1,30€

Αυγά    0,40€

Φέτα    1,00€

Κοτόπουλο    1,50€

Κρέµα Γάλακτος   1,00€

Μπολάκι µε σαλάτες (αλοιφές) 0,70€

6,80€
8,80€

ΚΑΝΟΝΙΚΗ 30cm
ΓΙΓΑΣ 34cm

Σχάρας   7,50€
Ζουµερό φιλέτο από κοτόπουλο
µε πατάτες τηγανιτές & λαχανικά

Κοτόπουλο   7,50€
µπούτι σχάρας µε κασέρι
Μπούτι χωρίς κόκαλο µε
κασέρι γκούντα

Φράι Τσίκεν 7,50€
Κοτόπουλο σνίτσελ µε πατάτες
τηγανιτές & dressing µαγιονέζας

Φράι Τσίκεν  9,50€
µε σάλτσα µανιτάρια
Κοτόπουλο σνίτσελ µε κρέµα
γάλακτος & φρέσκα µανιτάρια

Πικάντικο  9,50€
Μπουκιές από φιλέτο µε
τρίχρωµες πιπεριές, µπέικον
& κρέµα γάλακτος

Λεµονάτο  8,80€
Φρέσκο χυµό λεµονιού
& κρέµα γάλακτος

Κατσιατόρα 9,30€
Με φρέσκα µανιτάρια, σάλτσα 
τοµάτας και demi glass

Ουγγαρέζικο  9,30€
Μπέικον & κρέµα γάλακτος

Σάλτσα µανιτάρια  9,50€
Φρέσκα µανιτάρια
& κρέµα γάλακτος

Με κρασί Μαρσάλα 9,50€
Φρέσκα µανιτάρια, κρέµα
και κρασί Μαρσάλα

Με κρέµα,  9,50€
αποξηραµένα φρούτα
και µέλι

Κοτόπουλο 7,50€
τηγανιά µε φρέσκα
λαχανικά, µουστάρδα
& ρίγανη

Σνίτσελ Βιενουά  7,90€
Χειροποίητο τραγανό σνίτσελ
από χοιρινό µπούτι πανέ µε
πατάτες τηγανιτές & σαλάτα

Σνίτσελ   9,50€
µε σάλτσα µανιτάρια
Τραγανό χοιρινό µπούτι πανέ,
φρέσκα µανιτάρια & κρέµα
γάλακτος

Χοιρινή µπριζόλα   7,50€
στη σχάρα

Πανσέτα χοιρινή   6,50€
µαριναρισµένη
Με τηγανιτές πατάτες & σαλάτα

Χοιρινή τηγανιά  7,20€
µε φρέσκα λαχανικά,
µουστάρδα και ρίγανη 

Χοιρινή τηγανιά  7,50€
του σεφ

Ψαρονέφρι             9,90€
σχάρας
Σκαλοπίνια από χοιρινό
φιλέτο σχάρας 

Ψαρονέφρι          11,50€
µε σάλτσα µανιτάρια
Χοιρινό φιλέτο σωτέ, φρέσκα
µανιτάρια, κρέµα γάλακτος

Ψαρονέφρι µε     11,50€
καπνιστό τυρί Μετσόβου
Μενταγιόν απο χοιρινό φιλέτο
σωτέ, καπνιστό τυρί και κρέµα
γάλακτος

Γύρος χοιρινός  2,70€

Γίγας σε µπαγκέτα 3,30€

Γύρος κοτόπουλο  2,70€

Γίγας σε µπαγκέτα 3,30€

Κοτοσνίτσελ*  2,70€

Σουβλάκι  2,70€
χοιρινό (2τεµ.)

Κοτοσουβλάκι  2,70€

Μπιφτέκι   2,70€
Το χειροποίητο µοσχαρίσιο
µπιφτέκι µας σε σάντουιτς

Μπιφτέκι   2,50€
λαχανικών

Κεµπαπάκια (4τεµ.)  2,70€

Λουκάνικο special  2,70€

ΝΕΟ

ΝΕΟ

Κλαµπ σάντουιτς  5,99€
µε κοτόγυρο, πατάτες,
τοµάτα, µαρούλι και σως

Κλαµπ σάντουιτς  5,99€  
µε γύρο, πατάτες,
τοµάτα, µαρούλι και σως

                

Γύρος χοιρινός 6,80€
νωπός µαριναρισµένος

Γύρος κοτόπουλο 6,80€
νωπός από ντόπια
κοτόπουλα

Σουβλάκια  6,50€
χοιρινά νωπά
µαριναρισµένα

Κοτοσουβλάκια 6,50€
νωπά µαριναρισµένα
µε µουστάρδα,
µαγιονέζα & µπαχαρικά

Κεµπαπάκι 6,50€
Θεσσαλονίκης
8 ζουµερά τεµάχια από µείξη
τριών  ειδών κρέατος  µε 
πατάτες, τζατζίκι & πίτα

Λουκάνικα  6,00€

Πανσέτα   6,50€

Κοτόπουλο 6,90€
µπούτι σχάρας µε κασέρι
Μπούτι χωρίς κόκαλο νωπό
µε κασέρι goudα

     
ΝΕΟ

ΝΕΟ

Γύρος χοιρινός 7,50€
α λα κρεµ  

Γύρος κοτόπουλο 7,50€
α λα κρεµ

Κοτόπουλο φιλέτο Χοιρινό & σνίτσελ Σάντουιτς ΜερίδαΟρεκτικά Σαλάτες

Σχάρας   6,90€
3 τεµ. ζουµερού µπιφτεκιού από 
µοσχαρίσιο κιµά µε τηγανιτές 
πατάτες & σαλάτα

La Rocca   9,30€
Το µπιφτέκι µας, µε σάλτσα από 
ζαµπόν, µπέικον, φρέσκα 
µανιτάρια & κρέµα γάλακτος 

Με σάλτσα ροκφόρ 8,80€
Το µπιφτέκι µας µε ροκφόρ 
& κρέµα γάλακτος

Μπιφτέκι γεµιστό  7,50€
2 τεµ. ζουµερού µοσχαρίσιου 
κιµά γεµιστού µε µείγµα 
τεσσάρων τυριών 

Burgers

Burger απλό*  2,50€
Μπιφτέκι 100γρ. σε στρογγυλό
ψωµάκι µε µαρούλι, τοµάτα
& σως La Rocca

Burger La Rocca*  2,80€
Μπιφτέκι χοιρινό 100γρ., τοµάτα,
λαχανικά ανάµεικτα, µπέικον,
σάλτσα La Rocca & κεφαλοτύρι

Cheese & Bacon*  3,30€ 
Burger
Μπιφτέκι 100γρ. µε λαχανικά,
τοµάτα, µπέικον, κασέρι, & σως 
La Rocca

Burger De Luxe     5,50€ 
(µερίδα)
2 τεµ. µπιφτέκι 100γρ. σε 
στρογγυλό ψωµάκι, κασέρι, 
σαλάτα, τηγανιτές πατάτες
 & σως

Chicken Burger απλό*                                                3,00€
Μπιφτέκι κοτόπουλου 130γρ. µε µαρούλι, τοµάτα, κεφαλοτύρι & σως

Chicken Burger La Rocca*                                         3,40€
Μπιφτέκι κοτόπουλου 130γρ. µε µαρούλι, τοµάτα, µπέικον, κασέρι, σως

Chicken Burger µε µανιτάρια*                                   3,90€
Μπιφτέκι κοτόπουλου 130γρ. µε µαρούλι, 
τοµάτα, µπέικον, φρέσκα µανιτάρια, 
παρµεζάνα & σως

Chicken Burger    6,50€
De Luxe (µερίδα)
2 τεµ. µπιφτέκι κοτόπουλου 
130γρ. σε ψωµάκι, µε 
µοτσαρέλα, τοµάτα, 
σαλάτα, τηγανιτές πατάτες 
& σως

από µοσχαρίσιο κρέας burger χειροποίητο από κοτόπουλο

* Συνοδεύστε µε πατάτες 
τηγανιτές +1,00€

* Συνοδεύστε µε πατάτες τηγανιτές +1,00€


