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 ראשונות
 

 ₪ 16 ....ופריכה, בתנור אבן, לצד סלסת עגבניות, קרם חציל שרוף, ובלסמי מצומצם  תאוורירי  פוקאצ'ה לונגו

 ₪ 21.... .......ופטרוזיליה טרייה , פוקאצ'ה לונגו, עם טופינג של מוצרלה קרועה, אנשובי, קלמטה פוקאצ'ה נפוליטנית

 ₪  23 ...................... וצבעוני של ירקות קלויים בתנור אבן ומתובלים בעדינות לקט עונתי עשיר  אנטיפסטי קולוראטי

 ₪ 25 ....................עגבניות שרי תמר, עגבניות מיובשות, מוצרלה קרועה, מעט פסטו, שמן זית  צ'ילייזה-קפרזה די

 

 

 פיצה טוסקנית בתנור אבן      פסטות טריות   
 

  ₪  44      פיצה מרגריטה  ₪ 43   פיקנטהפטוצ'יני ארביאטה 

 בזיליקום טריעלי , קלמטה מעט ,מוצרלה, שמש עגבניות רוטב   רוטב עגבניות מעושן וחריף, קלמטה, שום קונפי
 

 ₪  47      פיצה נאפולי  ₪ 46   אוליו-חונקי כמרים אליו

 טרייה פטרוזיליה, מוצרלה, פילה אנשובי, קלמטה ,זהרו סלסה  שמן זית, ארטישוק רומאי, קלמטה, שרי, שום, פטרוזיליה
 

 ₪  48      פיצה ביאנקו  ₪  49   רביולי חצילים פוטאנסקה

 ת חופש, ארוגולהביצפרמז'אן, גבינה כחולה, , מוצרלה קרועה  אנשובי, קלמטה, שום קונפי, בזיליקוםפרומודורי, רוטב 
 

 ₪  46      פיצה רומאית  ₪  51 רביולי סיצ'יליאני במילוי תפו"א ונענע

 קונפי שום ,ארטישוק רומאי, בצלשמש, מוצרלה,  רוטב עגבניות     בחמאת מרווה ופלפל שחור
 

 ₪  45      פיצה פסטו  ₪  49   פסטו-רביולי ערמונים בקרמה

 שרי תמר, קרועה מוצרלה, סגול בצלפסטו בזיליקום וצנוברים,   פסטו בזיליקום וצנוברים, שמנת, שום קונפי, פרמזן
 

 ₪ 47     פיצה פונגי די קסטניה  ₪ 49   רביולי גבינה פטטרטופו טרה

 רוזה, מוצרלה, פטריות צלויות וטריות, ערמונים ושוםרוטב   קוביות בטטה צלויות בכמהין לבנות, שמנת, שום
 

    ₪ 51   ניוקי בטטה במילוי גבינות,

   מקורמל, שמנת, בצל ערמוניםפורצ'יני, פטריות צלויות, 
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 סלטים, מוגשים עם פוקאצ'ה במבינה
 

 ₪  44 .....................................................................................................................  פא בנה-אינסלטה צ'ה

 ים, בוויניגרט רימונים וסילאןעשבי תיבול, חמוציות, אגוז תערובת חסות, עדשים שחורות, קינואה צבעונית, קוביות לימון,

 ₪  47 ..................................................  ....................................................................פורג'יו בלו -נוצ'י די

 מצומצם קינואה לבנה ואדומה, גבינה כחולה, ויניגרט בלסמיתערובת חסות, שרי תמר, בצל סגול, אגוזי מלך, חמוציות, 

 ₪  46 .................................................................................................................     מוצרלה-פלה די

 ע, פסטו, שמן זית, בלסמי מצומצםמוצרלה קרו ערובת חסות, שרי תמר, בצל סגול, עגבניות מיובשות, כדורת

 

 

 מנות אחרונות
 

 ₪  24.....................................  טורטה לימונה     ₪  23 ....................................  מסקרפונה-טירמיסו די

 פאי במילוי קרם לימון עדין, רוטב שמנת ווניל     קרם מסקרפונה, וניל, עוגיות בשקוטי באספרסו מתובל

 

\ 

 

 משקאות כאלו ואחרים
 

 ₪ 11 ........מינרליים / סודה בקבוק / אשכוליות פריגת / ענבים פריגת / לימונענע פריגת 

 ₪ 13 ....................................קוקה קולה / קולה זירו / ספרייט בבקבוק זכוכית קלאסי 

 ₪ 13 ...........................................................................שוופס בטעמים / מים בטעמים 

 ₪ ₪22 /  14 ...................................................................................קטן / גדול  פלגרינו סאן

 ₪ ₪73 /  16 ......................................שרדונה -סוביניון/ ו מרל-קברנהיין הבית כוס / בקבוק 

 ₪ 13 ......................................................................................................שוט  קמפרי

 ₪ 15 ................................................................................גולדסטאר /  היינקןבקבוק 

 ₪ 19...........................................................................  פרימיום / בוטיק בקבוק בירה 

 


