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The most delicious cuisine in Kavala city.      DELIVERY:  2510 830 850      2510 22 47 22
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Μανιτάρια πλευρώτους · 5,50€
Πλευρώτους σχάρας με dressing λαδολέμονου

Φέτα πικάντικη · 3,60€
Ψητή τομάτα, πιπεράκι τουρσί & καυτερό

Φέτα λαδορίγανη · 2,70€

Πατάτες τηγανιτές · 2,50€

Πατάτες χωριάτικες · 3,40€
Τηγανιτές με κεφαλοτύρι & sauce μαγιονέζας

Πατάτες ογκραντέν · 5,90€
Με ζαμπόν, μπέικον, κρέμα & τυριά στο φούρνο

Τορτίγια με κοτόπουλο (4 τεμ.) · 5,00€
Παροδοσιακή Tortillas με φιλέτο κοτόπουλο 
σχάρας, φρέσκα λαχανικά & sauce 
μουσταρδομαγιονέζας

Τορτίγια με τόνο (4 τεμ.) · 5,00€
Παραδοσιακή Tortillas με τόνο, μαρούλι,
αγγουράκι τουρσί, τομάτα & sauce 
μουσταρδομαγιονεζας

Τορτίγια με σολομό (4 τεμ.) · 5,50€
Παροδοσιακή Tortillas με καπνιστό σολομό, 
μαρούλι, κάπαρη, αγγουράκι τουρσί & sauce αγιολί

Μανιτάρια Πορτσινι a la crème · 9,90€
Κρεμμυδακι, μαϊντανός & μανιτάρια πορτσίνι 
sautéed, ελάχιστο σκόρδο & κρέμα γάλακτος.

ΣΑΛΑΤΕΣ
Του Chef · Μεγάλη: 6,90€ - Ατομική: 4,20€
Μαρούλι, τομάτα, αγγουράκι, καρότο, ζαμπόν, 
κασέρι, αυγό, πιπεριές, ελιές, με απαλό
dressing μαγιονέζας

Του Chef με τόνο · Μεγάλη: 7,00€ - Ατομική: 4,20€
Η σαλάτα του Σεφ με τόνο

Χωριάτικη Ελληνική · Μεγάλη: 5,90€ - Ατομική: 3,70€
Τομάτα, αγγουράκι, κρεμμύδι, τρίχρωμες πιπεριές, 
μαϊντανός, φέτα, ελιές, ρίγανη, παρθένο ελαιόλαδο

Του Καίσαρα με κοτόπουλο
· Μεγάλη: 7,00€ - Ατομική: 4,30€
Μαρούλι, τομάτα, φιλέτο κοτόπουλο σχάρας, 
κρουτόνς, παρμεζάνα & dressing βαλσάμικου ή 
λεμονιού

Σαλάτα Αρλεκίνο · 6,00€
Μαρούλι, καρότο, αγγούρι, τομάτα, λάχανο, φινόκιο, 
ρεπανάκι, ελιές, πιπεριές και vinaigrette λεμονιού με 
παρθένο ελαιόλαδο

Μαρούλι με σάλτσα τυριών · 6,40€
Ποικιλία τεσσάρων λιωμένων τυριών
με κρέμα γάλακτος

Καπρέζε · 5,60€
Τομάτα, pesto βασιλικού, φρέσκια μοτσαρέλα,
παρθένο ελαιόλαδο

Πράσινη σαλάτα με μοτσαρέλα · 7,00€
Μαρούλι, ρόκα, μοτσαρέλα, λιαστή τομάτα & 
vinaigrette βαλσάμικου με μέλι

Ρόκα παρμεζάνα · 5,20€
Με vinaigrette βαλσάμικου

Πράσινη με αποξηραμένα φρούτα · 7,00€
Μαρούλι, ρόκα, αποξηραμένα φρούτα
& vinaigrette εσπεριδοειδών

Ροκα με prosciutto · 7,00€
Ρόκα, prosciutto, φλούδες παρμεζάνας & vinai-
grette λεμονιού με παρθένο ελαιόλαδο

Τονοσαλάτα · 6,60€
Μαρούλι, αγγούρι, κρεμμύδι, τόνος, ελιές, 
τρίχρωμες πιπεριές & dressing μαγιονέζας

Με σολομό · 7,00€
Μαρούλι, αγγούρι, καπνιστός σολομός, κάπαρη, 
φρέσκο κρεμμύδι & dressing μαγιονέζας με άνιθο

Αγγουροντομάτα · 4,70€

Τυροσαλάτα · 2,80€

Τζατζίκι · 2,80€

ΟΜΕΛΕΤΕΣ
Ομελέτα με αλλαντικά & τυριά · 5,00€
Ζαμπόν, μπέικον, λουκάνικο πεπερόνε,
φέτα, παρμεζάνα

Ομελέτα LaRocca · 5,50€
Ζαμπόν, μπέικον, φρέσκα μανιτάρια,
τρίχρωμες πιπεριές, παρμεζάνα

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Ψωμί σε φούρνο με ξύλα (3 τεμ.) · 0,30€

Λαδόπιτα · 0,40€

Μανιτάρια LaRocca · 5,90€
Φρέσκα μανιτάρια & πατάτες sauteed με σκόρδο
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ΦΡΕΣΚΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ
Νιόκι 4 τυριά · 7,20€
Νιόκι πατάτας με sauce τεσσάρων τυριών, 
παρμεζάνα, γκούντα, κεφαλοτύρι & ροκφόρ

Νιόκι μπολονέζ · 7,20€
Με μοσχαρισιο κιμα και σάλτσα
φρέσκιας τομάτας

Νιόκι Σάλτσα Πορτσίνι · 9,00€
Το νιόκι μας με άγρια μανιτάρια πορτσίνι και κρέμα

Νιόκι με σάλτσα μανιτάρι · 7,60€
Το νιόκι μας με κρέμα & φρέσκα μανιτάρια

Ραβιόλι pomodori · 7,60€
Το ραβιόλι μας με γέμιση σπανάκι & ανθότυρο.
σάλτσα από φρέσκια τομάτα & pesto βασιλικού

Ραβιόλι μανιτάρι παρμεζάνα · 7,60€
Το ραβιόλι μας με φρέσκα μανιτάρια,
φλούδες παρμεζάνας

Ραβιόλι βούτηρο & παρμεζάνα · 7,00€
Το ραβιόλι μας με φρέσκο βούτυρο & παρμεζάνα

ΣΠΑΓΓΕΤΙ
Μπολονέζ · 6,60€
Μείγμα μοσχαρίσιου & χοιρινού κιμά
με σάλτσα φρέσκιας τομάτας

Ναπολιτάνα · 5,50€
Με σάλτσα φρέσκιας τομάτας

Καρμπονάρα · 6,90€
Τραγανό μπέικον, ζαμπόν, σκόρδο,
κρέμα γάλακτος

Με φρέσκια τομάτα & βασιλικό · 6,00€
Σάλτσα φρέσκιας τομάτας, παρθένο 
ελαιόλαδο & pesto βασιλικού

Με κοτόπουλο & pesto · 7,30€
Σάλτσα φρέσκιας τομάτας, φιλέτο 
κοτόπουλο, pesto βασιλικού

Αματριτσιάνα · 6,60€
Σάλτσα φρέσκιας τομάτας, μπέικον & καυτερό

Τζενοβέζε · 6,00€
Pesto φρέσκου βασιλικού, κουκουνάρι,
ελαιόλαδο & παρμεζάνα

Σιτσιλιάνα · 6,60€
Σάλτσα τομάτας, κάπαρη, ελιές,
πιπεριές, καυτερό

Άλιο όλιο πεπεροτσίνο · 6,00€
Ελαιόλαδο,σκόρδο,καυτερό τσίλι

ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ
La Rocca · 8,00€
Ζαμπόν, μπέικον, φρέσκα μανιτάρια και κρέμα

Α λα κρεμ · 7,60€
Με κρέμα και ζαμπόν

Μπολονέζ · 7,90€
Με κιμά και σάλτσα ντομάτας

ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ
Με πορτσίνι & Marsala · 9,00€
Άγρια μανιτάρια πορτσίνι, κρέμα
& κρασί Μαρσάλα

Με σολομό · 10,90€
Καπνιστός σολομός & κρέμα

Φρέσκα μανιτάρια & Μαρσάλα · 7,60€
Φρέσκα μανιτάρια, κρέμα και κρασί Μαρσαλα

Καρμπονάρα · 7,00€
Τραγανό μπέικον, ζαμπόν, σκόρδο, κρέμα

Μπολονέζ  · 6,90€
Μείγμα μοσχαρίσιου και χοιρινού κιμά, 
σάλτσα φρέσκιας τομάτας

Γουστόζε  · 8,60€
Φρέσκα μανιτάρια, φιλέτο από κοτόπουλο
sauteed, σάλτσα τομάτας & κρέμα γάλακτος

Ντομάτα Βασιλικό · 6,40€
Σάλτσα φρέσκιας τομάτας, παρθένο ελαιόλαδο 
& pesto βασιλικού

Καρούζο στον φούρνο με ξύλα · 8,00€
Κρέμα, κιμάς, φρέσκα μανιτάρια,
ζαμπόν, μπέικον

ΠΕΝΝΕΣ
Φρέσκα μανιτάρια & Μαρσάλα · 7,60€
Φρέσκα μανιτάρια, κρέμα και κρασί Μαρσαλα

Γουστόζε  · 8,70€
Φρέσκα μανιτάρια, φιλέτο από κοτόπουλο
sauteed, σάλτσα τομάτας & κρέμα γάλακτος

Ορτολάνα · 7,00€
Ποικιλία φρέσκων λαχανικών & πικάντικη
σάλτσα τομάτας

Με γούστο · 7,50€
Φιλέτο κοτόπουλο, πιπεριές τρίχρωμες & κρέμα

Καπρέζε · 7,00€
Σάλτσα φρέσκιας τομάτας, φρέσκια μοτσαρέλα 
& pesto βασιλικού
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Τέσσερα τυριά · 7,00€
Παρμεζάνα, γκούντα, κεφαλοτύρι,ροκφόρ
& κρέμα γάλακτος

Αραμπιάτα · 7,30€
Τραγανό μπέικον, ελιές, φρέσκα μανιτάρια 
& πικάντικη σάλτσα φρέσκιας τομάτας

Πουτανέσκα · 7,30€
Τραγανό μπέικον, ζαμπόν, ελιές, φρέσκα 
μανιτάρια, κάπαρη & πικάντικη σάλτσα τομάτας

Με φιλέτο κοτόπουλο · 7,60€
Λιαστή τομάτα, κρέμα & pesto βασιλικού

Με καπνιστό ζαμπόν και ροκφόρ · 7,30€
Φρεσκο κρεμμυδακι,καπνιστό ζαμπόν,ροκφόρ 
και κρέμα γάλακτος

Με κιμά & μανιτάρια στον φούρνο
με ξύλα · 8,00€
Κιμά,φρέσκα μανιτάρια και κρέμα

RISOTTO
Όλα τα ριζοτο παρασκευάζονται
με ρύζι Arborio Ιταλίας.

Ριζότο με Μανιτάρια · 7,00€

Ριζότο με Κοτόπουλο · 8,00€

Ριζότο με Θαλασσινά · 10,90€
Μίξη θαλασσινών με γαρίδες, χταπόδι & καλαμάρι

Ριζότο με Πορτσίνι · 9,90€
Με άγρια μανιτάρια πορτσίνι

Ριζότο με Γαρίδες · 10,90€

Ριζότο με Σολομό · 11,00€
Μπουκιές φρέσκου σολομού sauteed με άνιθο
& pesto λεμονιού

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
Γαρίδες σαγανάκι · 9,99€
Γαρίδες αποφλοιωμένες sauteed, σβησμένες με 
ούζο & σάλτσα από φρέσκια ντομάτα με φέτα

Σπαγγέτι με θαλασσινά · 10,90€
Μίξη θαλασσινών sauteed με γαρίδες, χταπόδι, 
καλαμάρι, κρεμμυδι, μαιντανό & σάλτσα 
φρέσκιας τομάτας

Σπαγγέτι με τόνο · 7,90€
Τόνος, σάλτσα φρέσκιας τομάτας, σκόρδο, 
κρεμμύδι, μαϊντανός

Σπαγγέτι με γαρίδες · 11,90€
Γαρίδες, τρίχρωμες πιπεριές, σάλτσα φρέσκιας 
τομάτας & κρέμα γάλακτος

Πέννες με καπνιστό σολομό
Σκωτίας & κρέμα · 10,00€

Σολομός φιλετο · 11,90€
Φρέσκος Σολομός φιλέτο, ψημένος σε ατμό 
σαμπάνιας με ρύζι Arborio

Ταλιατελες με σολομό & χαβιάρι · 10,90€
Καπνιστός σολομός, χαβιάρι & κρέμα

ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ
Μοσχάρι κοκκινιστό · 7,60€
Με πατάτες τηγανιτές & ρύζι

Μοσχάρι γιουβέτσι με κριθαράκι · 7,00€

ΤΗΓΑΝΙΕΣ 
Χοιρινή τηγανιά · 7,30€
Με φρέσκα λαχανικά, μουστάρδα & ρίγανη

Ανατολίτικη χοιρινή τηγανιά · 7,90€
Με καπνιστό τυρί Μετσόβου & παστουρμά

Χοιρινή τηγανιά με μπέικον,
τρίχρωμες πιπεριές & φέτα · 7,50€

Κοτόπουλο τηγανιά · 7,30€
Με φρέσκα λαχανικά, μουστάρδα & ρίγανη

Κοτόπουλο τηγανιά με τρίχρωμες 
πιπεριές, μπέικον & φέτα · 7,70€

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ
Κοτόπουλο με καπνιστό τυρί
Μετσόβου · 8,20€

Αγιοργείτικο · 8,20€
Με σάλτσα αγιοργείτικου κρασιού
και θυμαρίσιου μελιού

Φράι Τσίκεν · 7,60€
Κοτόπουλο σνίτσελ με πατάτες τηγανιτές
& dressing μαγιονέζας

Φράι Τσίκεν με σάλτσα μανιτάρια · 8,20€
Κοτόπουλο σνίτσελ με κρέμα γάλακτος
& φρέσκα μανιτάρια

Πικάντικο · 8,20€
Μπουκιές από κοτόπουλο με τρίχρωμες 
πιπεριές, μπέικον & κρέμα γάλακτος
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ΣΧΑΡΕΣ & ΣΟΥΒΛΑ
Όλα τα κρέατα ψήνονται κατόπιν 
παραγγελίας σας

Γύρος Χοιρινός · 6,99€
Από νωπή χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη με 
μείγμα μπαχαρικών

Γύρος χοιρινός με κρέμα · 7,60€
Συνοδεύεται με πατάτες τηγανιτές & ρύζι

Γύρος κοτόπουλο · 6,99€

Γύρος κοτόπουλο με κρέμα · 7,60€

Σουβλάκια χοιρινά (4 τεμ.) · 6,70€

Κοτοσουβλάκια (3 τεμ.) · 6,70€

Κεμπαπάκι Θεσσαλονίκης · 6,70€
8 ζουμερά κεμπαπακια με πατάτες
τηγανιτές, τζατζίκι & πίτα

Χοιρινή μπριζόλα σπάλας Tomahawk
· 7,30€

Λουκάνικα πεπερόνε (3 τεμ.) · 6,20€

Χοιρινά ribs με barbeque sauce · 7,90€
Μαριναρισμένα χοιρινά πλευρά με barbeque 
sauce dip & πατάτες τηγανιτές

Κοτόπουλο φιλέτο · 7,00€

Μοσχαρίσια μπριζόλα · 11,00€

Μπιφτέκι κοτόπουλου σχάρας · 6,60€

Κοτόπουλο μπούτι σχάρας με κασέρι
· 7,60€

Μπριζολάκι λαιμού
μαριναρισμένο · 6,50€

Πιπεράτο · 8,20€
Συνδυασμός τριών διαφορετικών σπυριών 
από φρέσκο πιπέρι (πράσινο-λευκό-μαύρο) 
& κρέμα γάλακτος

Λεμονάτο · 8,20€
Με φρέσκο χυμό λεμονιού & κρέμα

Κατσιατόρα · 8,20€
Με φρέσκα μανιτάρια, σάλτσα τομάτας
& demiglass

Ουγγαρέζικο · 8,20€
Με τραγανό μπέικον & κρέμα γάλακτος

Σάλτσα μανιτάρια · 8,20€
Με φρέσκα μανιτάρια & κρέμα γάλακτος

Με κρασί Μαρσάλα · 8,20€
Με φρέσκα μανιτάρια, κρέμα & κρασί Μαρσάλα

Με κρέμα, αποξηραμένα φρούτα & μέλι 
· 8,20€

Πορτσίνι · 9,90€
Φιλέτο από κοτόπουλο sauteed, κρασί Mar-
sala & αποξηραμένα άγρια μανιτάρια πορτσίνι

ΣΝΙΤΣΕΛ & 
ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ
Σνίτσελ Βιενουά · 7,30€
Χειροποίητο τραγανό σνίτσελ από χοιρινό
μπούτι πανέ με πατάτες τηγανιτές & σαλάτα

Σνίτσελ με σάλτσα μανιτάρια · 8,30€
Τραγανό χοιρινό μπούτι πανέ, φρέσκα 
μανιτάρια & κρέμα γάλακτος

Σνιτσελ με σάλτσα πορτσίνι · 9,90€
Τραγανό χοιρινό μπούτι πανέ
με άγρια μανιτάρια και κρέμα

Ψαρονέφρι σχάρας · 9,00€
Σκαλοπίνια από χοιρινό φιλέτο σχάρας

Ψαρονέφρι Αγιωργίτικο · 10,60€
Χοιρινό φιλέτο sauteed, με σάλτσα Αγιωργίτικου 
κρασιού & θυμαρίσιου μελιού

Ψαρονέφρι με σάλτσα μανιτάρια · 10,60€
Χοιρινό φιλέτο sauteed, φρέσκα μανιτάρια, 
κρέμα γάλακτος

Ψαρονέφρι με καπνιστό τυρί Μετσόβου 
· 10,60€

Ψαρονέφρι Πορτσίνι · 11,60€
Χοιρινό φιλέτο sauteed, κρασί Marsala,& 
αποξηραμένα άγρια μανιτάρια πορτσίνι

ΜΠΙΦΤΕΚΙ 
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ
Μπιφτέκι σχάρας · 7,00€
3 τεμ. ζουμερού μπιφτεκιού από μοσχαρίσιο 
κιμά με πατάτες τηγανιτές & σαλάτα

La Rocca · 8,90€
Το μπιφτέκι μας, με σάλτσα από ζαμπόν, 
μπέικον, φρέσκα μανιτάρια & κρέμα

Με σάλτσα ροκφόρ · 8,60€
Το μπιφτέκι μας με ροκφόρ & κρέμα γάλακτος

Μπιφτέκι γεμιστό · 7,90€
 2 τεμ. ζουμερού μοσχαρίσιου κιμά γεμιστά
με μείγμα τυριών και πιπεριές

Μπιφτέκι με σάλτσα Πορτσίνι · 9,90€
Με άγρια μανιτάρια πορτσίνι & κρέμα γάλακτος

Μπιφτέκι Μεξικού · 9,90€
2 ατόμων με πατάτες και sauce αγιολί
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ΦΙΛΕΤΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ
Σχάρας · 17,00€

Μινιόν με κρέμα και φρέσκα μανιτάρια
· 18,00€

Πιπεράτο · 18,00€

Με σάλτσα Πορτσίνι · 19,00€

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ BURGER
Συνοδεύστε όλα τα burgers με πατάτες 
τηγανητές +1,00€

Burger απλό · 2,90€ 
Μπιφτέκι 120 γρ. με τομάτα, λαχανικά
& sauce LaRocca

Burger La Rocca · 3,30€ 
Μπιφτέκι  120γρ., τομάτα, ανάμεικτα λαχανικά, 
μπέικον, sauce LaRocca & κεφαλοτύρι

Cheese & Bacon Burger · 3,50€ 
Μπιφτέκι 120γρ. με τομάτα, λαχανικά, μπέικον, 
κασέρι & sauce LaRocca

Burger με τριμμένη φέτα · 3,50€ 
Μπιφτέκι 120γρ. με λαχανικά, κρεμμύδι sauteed, 
τριμμένη φέτα Παγγαίου, τομάτα
& sauce LaRocca

Burger DeLuxe (μερίδα) · 5,90€ 
2 τεμ. μπιφτέκι 120γρ. με κασέρι, φρέσκα 
λαχανικά, τηγανιτές πατάτες & sauce LaRocca

ΑΠΟ ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
Chicken Burger απλό · 3,00€ 
Μπιφτέκι κοτόπουλου 130γρ. με μαρούλι, 
τομάτα, κεφαλοτύρι & sauce αγιολί

Chicken Burger La Rocca · 3,50€ 
Μπιφτέκι κοτόπουλου 130γρ. με μαρούλι, 
τομάτα, μπέικον, κασέρι & sauce αγιολί

Chicken Burger με γλυκόξινη sauce · 3,40€ 
Μπιφτέκι κοτόπουλου 130 γρ. με μαρούλι, 
τομάτα, κασέρι & γλυκόξινη sauce

Chicken Burger με μανιτάρια · 4,00€ 
Μπιφτέκι κοτόπουλου 130 γρ. με μαρούλι, 
τομάτα, μπέικον, φρέσκα μανιτάρια, παρμεζάνα 
& sauce αγιολί

Chicken Burger De Luxe (μερίδα) · 6,90€ 
Μπιφτέκι κοτόπουλου 130γρ., με φρέσκια 
μοτσαρέλα, τομάτα, λαχανικά, τηγανιτές 
πατάτες & sauce αγιολί

La Burek με χοιρινό · 3,99€ 
4 ζουμερά, λαχταριστά κομμάτια τυλιχτή 
λεπτή πίτα LaRocca με ψιλοκομμένα, ζουμερά 
κομμάτια χοιρινού & λαχανικά λουσμένα με 
sauce γύρου

La Bourek με κοτόπουλο · 3,99€ 
4 ζουμερά, λαχταριστά κομμάτια τυλιχτή λεπτή 
πίτα La Rocca με ψιλοκομμένα, ζουμερά 
κομμάτια κοτόπουλου & λαχανικά λουσμένα με 
sauce αγιολί

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
Γύρος χοιρινός · 3,00€

Γύρος χοιρινός γίγας · 3,50€
σε μπαγκέτα γιγας

Γύρος κοτόπουλο · 3,00€

Γύρος κοτόπουλο γίγας · 3,50€
σε μπαγκέτα γίγας

Κοτοσνίτσελ φιλέτο · 2,90€

Σουβλάκι χοιρινό (2 τεμ.) · 2,90€

Σουβλάκι σε μπαγκέτα γίγας · 3,50€

Κοτοσουβλάκι · 2,90€

Μπιφτέκι · 2,90€ 
Το χειροποίητο μοσχαρίσιο μπιφτέκι μας
σε σάντουιτς

Μπιφτέκι λαχανικών · 2,90€

Κεμπαπάκια (4 τεμ.) · 2,90€

Κεμπαπάκι σε μπαγκέτα γίγας · 3,50€

Λουκάνικο special · 2,90€

Κλαμπ σάντουιτς με γύρο χοιρινό · 6,50€ 
Πατάτες, τομάτα, μαρούλι & sauce γύρου

Κλαμπ σάντουιτς με γύρο κοτόπουλο · 6,50€ 
Πατάτες, τομάτα, μαρούλι & sauce αγιολί

Αλοιφές σε σάντουιτς · 0,20€ 
τζατζίκι, τυροσαλάτα, sauce μουστάρδας, sauce 
La Rocca, μαγιονέζα,sauce γύρου

MIX GRILL
Σουβλάκι χοιρινό νωπό · 1,20€
Μαριναρισμένο με ελαιόλαδο & μπαχαρικά

Κοτοσουβλάκι νωπό · 1,70€
Μαριναρισμένο με μουσταρδα & μπαχαρικά

Μπιφτέκι χειροποίητο · 1,70€
120 γρ. από μοσχαρίσιο κρέας

Μπιφτέκι κοτόπουλο · 2,00€
130 γρ. από νωπό κοτόπουλο

Λουκάνικο πεπερόνε · 1,70€ 
Πατάτες, τομάτα, μαρούλι & sauce γύρου

Σουτζουκάκι 25 γρ. · 0,60€ 
Πατάτες, τομάτα, μαρούλι & sauce αγιολί
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Με γύρο χοιρινό · 10,90€ 
Σάλτσα τομάτας, κασέρι, γύρος χοιρινός

Με γύρο κοτόπουλο · 10,90€ 
Σάλτσα τομάτας, κασέρι, γύρος κοτόπουλο

Με Θαλασσινά · 12,50€ 
Χταπόδι, καλαμάρι, γαρίδα με σάλτσα
ντομάτας & κασέρι

Πάρμα ε Ρούκολα · 13,00€ 
Ντομάτα, κασέρι, ρόκα, προσούτο, παρμεζάνα

ΠΙΤΣΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣ
Μοτσαρέλα · 10,00€ 
Φρέσκια Μοτσαρέλα, φρέσκος βασιλικός

Γαλοπούλα · 11,00€ 
Φρέσκια Μοτσαρέλα, γαλοπούλα

Κοτόπουλο · 11,00€ 
Φρέσκια Μοτσαρέλα, φρέσκα μανιτάρια,φιλέτο 
κοτόπουλο

ΚΑΛΤΣΟΝΕ
Κανονικό · 7,90€ 
Σάλτσα τομάτας, κασέρι, ζαμπόν, μπέικον

La Rocca · 8,00€ 
Σάλτσα τομάτας, κασέρι, ζαμπόν, μπέικον, 
λουκάνικο, μανιτάρια

Τέσσερα τυριά · 7,90€ 
Σάλτσα τομάτας, κασέρι, κεφαλοτύρι, 
παρμεζάνα, ροκφόρ

Πεϊνιρλί · 8,00€ 
Με 3 τεμάχια σουβλάκια χοιρινά, κασέρι,
σάλτσα τομάτας

ΠΙΤΣΑ· ΚΑΝΟΝΙΚΗ 30cm: 6,90€ - ΓΙΓΑΣ 
34cm: 8,99€
Σε φούρνο με ξύλα

La Rocca 
Σάλτσα τομάτας, κασέρι, μπέικον, ζαμπόν, σαλάμι, 
μανιτάρια, λουκάνικα, τριχρωμες πιπεριές, καπνιστό 
ζαμπόν, κρεμμύδι, ελιές

Premier 
Σάλτσα τομάτας, κασέρι, ζαμπόν, μπέικον, λουκάνικο, 
πιπεριές, μανιτάρια

Τόνος με κρεμμύδι 
Σάλτσα τομάτας, κασέρι, τόνος, κρεμμύδι

Βετζετέριαν 
Σάλτσα τομάτας, κασέρι, κολοκυθάκια, μελιτζάνες, 
μανιτάρια, πιπεριές, κρεμμύδι

Μαργαρίτα 
Σάλτσα τομάτας, κασέρι

Μανιτάρια 
Σάλτσα τομάτας, κασέρι, μανιτάρια

Ζαμπόν 
Σάλτσα τομάτας, κασέρι, ζαμπόν

Εν Ελλάδι 
Σαλτσα τοματας κασέρι, ζαμπόν, μπέικον

Τέσσερα τυριά 
Ποικιλία τυριών & ροφκόρ

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

Τέσσερις εποχές 
Σάλτσα τομάτας, κασέρι, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, 
σαλάμι αερος, ελιές, πιπεριές

Διάβολα 
Σάλτσα τομάτας, κασέρι, σαλάμι αέρος, καυτερό πιπέρι

Πεπερόνι 

Σάλτσα τομάτας, κασέρι, & τρίχρωμες πιπεριές
Χαβάη 
Σάλτσα τομάτας, κασέρι, ζαμπόν, μπέικον, ανανάς

Νηστίσιμη 
Σάλτσα τομάτας, λαχανικά, χωρίς κασέρι
ή με κασέρι σόγιας

Γουστόζικα 
Σάλτσα τομάτας, κασέρι, φέτα, φρέσκα μανιτάρια

Καρμπονάρα 
Σάλτσα τομάτας, κασέρι, ζαμπόν, μπέικον, αυγό

ΠΙΤΣΕΣ ΕΚΤΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
La Rocca · 10,00€ 
Σάλτσα τομάτας, κασέρι, μπέικον, ζαμπόν, 
σαλάμι, μανιτάρια, λουκάνικα, τριχρωμες 
πιπεριές, καπνιστό ζαμπόν, κρεμμύδι, ελιές

Κοτόπουλο-μπέικον · 9,90€ 
Σάλτσα τομάτας, κασέρι, κοτόπουλο, μπέικον

La Rocca Bianca · 11,00€ 
Κασέρι, φέτα, μοτσαρέλα, βασιλικός, φρέσκα 
μανιτάρια, φρέσκια τομάτα

Πιράτα · 10,00€ 
Σάλτσα τομάτας, κασέρι, φρέσκα μανιτάρια, 
μπέικον, κιμάς

Παριτζίνα · 13,00€ 
Σάλτσα τομάτας, κασέρι, προσούτο, φρέσκα 
μανιτάρια, παρμεζάνα

Μεξικάνικη · 11,00€ 
Κασέρι, μαριναρισμένο φιλέτο κοτόπουλου 
με barbeque sauce, τριμμένη φέτα, πράσινες 
πιπεριές με καυτερό τσίλι ή χωρίς

Φιλέτο κοτόπουλο
με sauce αγιόλι· 11,00€ 
Κασέρι, φιλέτο κοτόπουλου, τρίχρωμες 
πιπεριές, μανιτάρια



7

ΠΟΤΑ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
Coca-Cola/Fanta/Sprite/Soda 330ml · 1,30€

Coca-Cola 500ml · 1,70€

Coca-Cola 1,5lt · 2,50€

Χυμοί Amita · 1,30€

Φυσικό Μεταλλικό Νερό 1lt · 1,00€

Τσάι λεμόνι/ροδάκινο 330ml · 1,60€

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ
Ρετσίνα Μαλαματίνα · 2,80€

Τσίπουρο Κτήμα Λαζαριδη · 6,50€

Ούζο 200ml · 5,50€

ΚΡΑΣΙΑ
Κρασί xύμα λευκό/κόκκινο 1lt κτημα 
Χατζηγεωργιου · 5,90€

ΜΠΥΡΕΣ
Amstel/Fix/Βεργινα 330ml κουτί · 1,60€

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
Τσιζκέικ · 2,70€

Πανακότα · 2,50€

Μους σοκολάτας · 1,70€

Creme Brulee με καραμέλα · 2,20€

Βάφλα με πραλίνα φουντουκιού · 2,20€

Σουφλε σοκολατας · 2,70€

Extra Υλικά
Μοτσαρέλα φρέσκια · 1,90€     Προσούτο · 2,60€     Φρέσκα μανιτάρια · 0,90€     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 αλοιφές · 0,70€

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

• 2 Πίτσες διαμέτρου 30cm (8 κομμάτια) μονο 13,50€
σε φούρνο με ξύλα

• 2 Γίγας Πίτσες 34cm απο 18,00€ μονο 15,50€
σε φούρνο με ξύλα

• 2 σαντουιτς με Coca Cola 500ml απο 7,70€ μονο 6,50€

• -10% για Online παραγγελίες
στο www.larocca.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΣΤΑΘΕΡΟ:  2510 830 850 - 2510 22 47 22

WIND: 6940 82 73 06

Ερυθρού Σταυρού 28, Καβάλα   www.larocca.gr    info@larocca.gr

facebook.com/LaRoccaGR

Ανοιχτά απο τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1 το βράδυ - Για παραγγελίες εκτός Καβάλας επιβάρυνση 2€
τηλ. παραπόνων: 6948 243 220




