PIZ Z A

PA S TA

 -מרגריטה | ₪ 52

פסטה טרייה עשוייה במקום

רוטב עגבניות וגבינת מוצרלה

 -מלנזנה | ₪ 58

 -פרוטי דה מארה | ₪ 69

START E RS

רוטב עגבניות ,גבינת מוצרלה ,קונפי שום,
חציל קלוי ,בצל סגול ,עגבניות שרי צלויות,
גבינת פטה ובזיליקום

 -הפוקצ'ה של ויני | ₪ 21

רוטב עגבניות ,גבינת מוצרלה ,מיקס פטריות,
תרד ופרמז'ן

לינגוויני קלאסי ,רוטב נפוליטנה ,שום ,בצל סגול,
צ'ילי גרוס ,צ׳לי טרי ,זיתי קלמטה ,בזיליקום ,אורגנו,
פטרוזיליה וריקוטה פרסקה

קרם גבינות ,עגבניות שרי צלויות ,קונפי שום,
זיתי קלמטה ,עלי אורגנו ,כדור מוצרלה
ובלסמי מצומצם

לינגוויני קלאסי ,שמנת ,חזה אווז מעושן ,מיקס
פטריות ,שום ,פלפל שחור גרוס ,חלמון ביצה ופרמז׳ן

לחם איטלקי אפוי בתנור אבן עם שמן זית,
רוזמרין ומלח גס ,מוגש עם סלסת עגבניות
ונגיעת קרם חציל

 -פוקצ'ה שום ומוצרלה | ₪ 27

 -פונגי | ₪ 57

 -פרימוורה | ₪ 62

 -קלבריה | ₪ 64

מאפה בצק איטלקי ,עם תערובת עשבי תיבול,
שמן זית ,שום ,גבינת מוצרלה ופרמז׳ן ,מוגש עם סלסת
עגבניות ונגיעת קרם חציל

 -קרצ'ופי | ₪ 61

כרובית פריכה עם רוטב קיסר ,פטרוזיליה,
פרמז'ן ופלח לימון

 -ביאנקה פטריות | ₪ 62

סלק פרוס עם גבינת פטה ,סלט אגסים ונענע ,שמן
זית ,בלסמי מצומצם ופיסטוק קלוי

 -קוואטרו פורמג'יו | ₪ 59

 כרובית פריכה | ₪ 34 קרפצ׳יו סלק | ₪ 37 -סופלי | ₪ 39

כדורי ריזוטו עגבניות ממולאים במוצרלה ומטוגנים,
סלסת עגבניות פיקנטית ,סלסה חריפה ואיולי שום

 -פולנטה פטריות | ₪ 39

פולנטה רכה ,פטריות ,תרד ,שמן זית ,עשבי תיבול,
ריקוטה ,פרמז'ן ומחית כמהין

רוטב עגבניות ,גבינת מוצרלה ,פפרוני ומיקס פטריות
רוטב עגבניות ,גבינת מוצרלה ,ארטישוק רוסטיקו,
בצל סגול ,זיתי קלמטה ,גבינת פטה ועלי רוקט
קרם גבינות ,מחית כמהין ,גבינת מוצרלה ,מיקס
פטריות ,כרישה ופרמז'ן
קרם תרד ,גבינת מוצרלה ,ריקוטה ,פטה ,עגבניות
שרי צלויות ופרמז'ן

M A IN

 -קרפצ'יו בקר | ₪ 39

קרפצ'יו בקר בשמן זית ,בלסמי מצומצם ,אורוגולה
ופרמז'ן .תוספת פוקאצ’ה ₪ 12

 -עוף טוסקאנו | ₪ 75

שרימפס ,קלמארי ודג-ים מטוגנים בטמפורה ,סלסת
עגבניות פיקנטית ,סלסה חריפה וקרם ריקוטה לימון

 -ריזוטו דג ים | ₪ 89

 פריטו מיסטו | ₪ 44 -פטה כבד | ₪ 42

פטה כבד בקראסט פיסטוק עם ריבת אגסים ביין אדום,
מוגש עם בריוש קלוי

 מרק משתנה | ₪ 35שאל את המלצר

חזה עוף במרינדת עשבי תיבול צלוי בתנור ,עם
אנטי פסטי ופירה ארטישוק ירושלמי
פילה דניס על ריזוטו ציר דגים וזעפרן ,עגבניות,
שום ,פלפל שאטה ,נבטי אפונה ,גרידת לימון ויין לבן

 -סלמון פיורנטינה | ₪ 87

סלמון צלוי ,ברוטב קרם תרד ,חצי לימון שרוף
ומיקרו אפונה .מוגש עם אנטי פסטי /
פירה ארטישוק ירושלמי

SALADS

KID S

 -סלט עוף | ₪ 57

כל מנות הילדים מוגשות עם כוס מיץ
תפוחים/תפוזים/ענבים/לימונדה

לבבות חסה ,מלפפון ,שרי צבעוני ,ברוקולי ,בצל סגול,
תפוח אדמה אפוי ,חזה עוף מתובל ,סלסת עגבניות עם
זיתי קלמטה (פיקנטי) ,ברוטב שמן זית לימון

 -סלט קיסר וארטישוק | ₪ 56

לבבות חסה ,ארטישוק צלוי ,ארטישוק ירושלמי ,צנונית,
ארוגולה ,רוטב קיסר ופרמז'ן
תוספת קלאמרי פריך  / ₪ 20תוספת עוף ₪ 15

 -סלט כרובית צלויה ועדשים | ₪ 54

כרובית צלויה ,עדשים שחורות ,עלי רוקט ,בצל סגול,
עגבניות מיובשות ,גבינת פטה ,צנוברים וגרידת לימון,
ברוטב קונפי שום

 -סלט פנצנלה | ₪ 57

שרי צבעוניות ,עגבניות ,זיתי קלמטה ,מלפפון ,צנונית,
בצל סגול ,סלרי ,קרוטונים ,גבינת פטה ,פטרוזיליה,
בזיליקום ואורגנו ,ברוטב שמן זית לימון

 -סלט קפרזה | ₪ 57

שרי צבעוניות ,עגבניות ,זיתי קלמטה ,בזיליקום,
בצל ירוק ,סלרי ,בצל סגול ,עגבניות מיובשות ,ארטישוק
רוסטיקו ,צ'ילי טרי ,אורגנו ,גבינת מוצרלה טרייה ובלסמי
מצומצם ,ברוטב שמן זית לימון

 פיצה מרגריטה | ₪ 49 -פסטה פנה  /לינגווני | ₪ 49

ברוטב שמנת  /שמנת פטריות  /עגבניות  /רוזה

 -שניצל וצ’יפס | ₪ 49

לינגוויני קלאסי ,שרימפס ,קלמארי ,מולים ,שום,
צ'ילי ועשבי תיבול ברוטב רוזה

 -פסטה נסקה | ₪ 64

 -קרבונרה | ₪ 69

 -פנה ארנצ'יו | ₪ 64

פנה ,שמנת ,בטטה צלויה ,ערמונים ,אורגנו ,שום,
שקדים פרוסים ופרמז'ן

 -סלמון קרמה | ₪ 69

לינגוויני ירוק ,קרם תרד ,שמנת ,כרישה ,שום ,מיקס
פטריות ,תרד ,עגבניות מיובשות ,פאן גריטטה
ופילה סלמון

 -וינו ביאנקו | ₪ 64

לינגוויני קלאסי ,כרישה ,בצל סגול ,שום קונפי,
שמנת ,יין לבן ,בזיליקום ופרמז׳ן
תוספת שרימפס  / ₪ 15תוספת חזה אווז ₪ 12

 -בולונז | ₪ 64

פנה ,ראגו בקר ,רוטב נפולטינה ,בצל ,שום,
סלרי ,פטרוזיליה ,גזר ויין אדום

 -ניוקי פסטו | ₪ 61

ניוקי בייצור ביתי ,שמנת ,פסטו ,ברוקולי,
עגבניות מיובשות ,אספרגוס ושום

 -ספינצ'י אלי אוליו | ₪ 54

לינגוויני ירוק ,שמן זית ,ציר ירקות ,שום קונפי,
ברוקולי ,תרד ,עגבניות מיובשות ,עשבי תיבול ,פאן
גריטטה ,צנוברים ,גרידת לימון וצ'ילי
תוספת שרימפס  / ₪ 15תוספת חזה עוף ₪ 15

 -מאנזו טיראטו | ₪ 69

פפרדלה ,בשר בבישול ארוך ,כרישה ,פטריות,
שום ,פטרוזיליה ,צ׳ילי טרי ושמן זית ברוטב
עגבניות וציר בקר

 -פפרדלה כבדים ופטריות | ₪ 69

פפרדלה ,פטריות צלויות ,צ׳ילי טרי ,בצל ירוק ,שום,
תרד וכבדי עוף בציר בקר וחמאה ברוטב עגבניות

 -לזניה ראגו | ₪ 67

דפי פסטה ,ראגו בקר ,רוטב עגבניות ,רוטב בשמל,
גבינת מוצרלה ופרמז׳ן

 -לזניה צמחונית | ₪ 64

דפי פסטה ,דוקסל פטריות ,רוטב עגבניות ,חציל קלוי
ופסטו אפוי בטאבון עם רוטב רוזה ,גבינת מוצרלה ופרמז'ן

 -ראגו טבעוני | ₪ 64

פנה ,רוטב נפוליטנה ,ירקות שורש ,בצל ,בולונז טבעוני,
שום ופטרוזיליה

R AV IOLI
 -רביולי גבינות | ₪ 64

ברוטב עגבניות  /שמנת  /שמנת פטריות  /רוזה

 -רביולי בטטה | ₪ 64

ברוטב עגבניות  /שמנת  /שמנת פטריות  /רוזה

 -רביולי עגל וערמונים | ₪ 67

רביולי במילוי בשר עגל ותרד ,ברוטב שמנת
ערמונים וטימין

 -רביולי ארטישוק | ₪ 64

רביולי במילוי ארטישוק וריקוטה בחמאת לימון,
אפונה ,זוקיני ,ברוקולי ,צ׳ילי גרוס ,תרד וגבינת פטה

CO CKTA ILS
Aperol Spritz

אפרול ,יין לבן מבעבע ,סודה ותפוז
₪ 32

OUR WINES

סנגריה עננים

לבן

SEA & SUN

 גוורצטרמינר ,שאטו סנט מישל,סנטרל ואלי ,ארה״ב | חצי יבש
מרענן ,מתובל ובעל מתיקות טרופית
כוס  | ₪ 32בקבוק ₪ 109

 סוביניון בלאן ,מאד האוס ,מרלבורו,ניו זילנד | יבש

ארומה טרופית יוצאת דופן ,חמיצות מאוזנת והמון כריזמה
כוס  | ₪ 38בקבוק ₪ 128

 שרדונה ,גמלא ,רמת הגולן ,ישראל | יבשגוף בינוני ,חמיצות עדינה וארומות לימוניות
כוס  | ₪ 34בקבוק ₪ 109

 ׳בלאק טיי׳ ,פפנאהיים ,אלזאס ,צרפת | יבשאופי פראי ,ארומה דבשית וגוף בינוני
כוס  | ₪ 38בקבוק ₪ 128

רוזה
 -פורטה  6רוזה ,וידיגל ,ליסבון ,פורטוגל | יבש

טרנדי ,פירותי ,מאוזן ומרענן .כל מה שאנחנו אוהבים ברוזה
כוס  | ₪ 38בקבוק ₪ 135

יין רוזה ,אפרול ,קוביות אגסים ,סירופ
אפרסק ,לימון סחוט ותפוזים
₪ 32
וורמוט ביאנקו ,קמפרי ,סירופ אבטיח,
לימון סחוט וטוניק
₪ 32

BEERS
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DR INKS
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פפסי ,פפסי מקס ,סבן אפ ,דיאט סבן אפ ,מירנדה,
בירה שחורה ,נסטי ,מים מינרליים ,ענבים ,תפוחים,
תפוזים ,לימונדה ,אשכולית

אדום
 פורטה  6אדום ,וידיגל ,ליסבון ,פורטוגל | יבשגוף בינוני ,אופי צעיר וארומת פרי אדום כייפית
כוס  / ₪ 36בקבוק ₪ 109

 -זינפנדל ,וונטד ,פוליה ,איטליה | יבש

גוף מלא ,ארומות עשירות ומרקם רך .איטלקי עם
שורשים אמריקאיים
כוס  / ₪ 36בקבוק ₪ 118

 מלבק ׳טיליה׳ ,קאטנה זאפאטה ,מנדוזה,ארגנטינה | יבש
גוף בינוני ,ארומת דובדבנים וסיומת הרמונית.
כל האופי של דרום אמריקה
כוס  / ₪ 32בקבוק ₪ 109

 קברנה-מרלו ,גמלא ,רמת הגולן ,ישראל | יבשאלגנטי ,גוף מלא ועשיר עם סיומת ארוכה
כוס  / ₪ 38בקבוק ₪ 132
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