
תפריט הרצה

₪ 39

₪ 49

₪ 69

₪ 79

-דגים

טרטר טונה רוסו - אבוקדו, תפוז, אורוגולה, צ'ילי, שרי, לחם, סלק 

ויה פוזו - פילה דגי ים בבלילת בירה, קרם תירס, קולי פלפלים חריף, כוסברה

סלמון אל-אה-קאזה - פילה סלמון בתנור אבן, שמן זית, קונפי שום, 

רוזמרין, קרם בטטות, עשבי תיבול, קפונטה  

נינו מניינו - בייבי דניס שלם, חמאה, לימון, כוסברה, פורצ'יני יין לבן, קרם 

בטטות, אורוגולה, פיסטוק

מקום להזמנות 

03.6447619
אברבנאל 31 ת"א

-פתיח

פוקאצ'ה - שמן זית, שום, מלח גס ורוזמרין, פסטו אדום, פסטו ירוק

מלנזנה - פרמג'אנה, חציל, פומודורו, מוצרלה די באפלו, בזיל

ארנצ'יני - ריזוטו, בייבי מוצרלה, פירורי לחם קריספי, יוגורט עיזים, פסטו 

אדום

מרק 

₪ 18

₪ 18

₪ 29

₪ 29

₪ 18

-ברוסקטה

קפונטה - חצילים, קונפי שום, פלפל פלרמו, בצל שרוף, קלמטה, צ'ילי 

סרפנטה - מוצרלה די באפלו, פילה אנשובי, בלסמי מצומצם, פיסטוק

פורטונה - חציל צלוי, תרד, אספרגוס, רוטב ויטוריו, פרמג'אן

קטניה - עגבניות מאגי, שרי צבעוני, קלמטה, בזיל

₪ 32

₪ 32

₪ 32

₪ 39

-ראשונה

אנדטצ'י - פורטבלה, דלעת, ערמונים, שרי מדורה, אורוגולה, אגוזי מלך, קרם קשיו

קפרזה - מוצרלה די באפלו, עגבניות מאגי, בזיל, בלסמי מצומצם, שמן זית

אנטיפסטי ירקות שורש - סלק, שומר, גזר, זוקיני, גבינת עיזים, פסטו ירוק

ארטישוק א-לה-רומנה - שרי צבעוני, אגוזי מלך, אורוגולה, יוגורט עיזים

₪ 18

₪ 49

₪ 49

₪ 54

-סלט

ירוק - לבבות קיסר, אורוגולה, תרד, בזיל, שרי צבעוני, בצל, מלפפון, 

גינה ויניגרט באבו

קיסר – באבו קיסר לבבות חסה, ברוקולי, שרי צבעוני, קרוטונים, 

פרמג'אן, פיסטוק 

שוק – מיקס ירוקים, שרי צבעוני, גזר, קולורבי, מלפפון גינה, בצל, 

פטריות, אפרסמון, גורגונזולה, יוגורט    

סנטה מריה – סלמון צלוי, בצל מקורמל, בטטות, מיקס חסה, שרי 

צבעוני, בזיל, פטריות, אגוזי מלך 



תפריט הרצה

-ריזוטו

אה-לה-נרו - ריזוטו פטריות יער, פורצ'יני, כמהין, יין לבן, פרמג'אן, גבינת 

עיזים, פסטו ירוק

אה-לה-סוגנו - ריזוטו סלק, מסקרפונה, אגוז מוסקט, גבינת עיזים, 

פסטו אדום

₪ 59

פסטות עבודת יד

פנה/לינגוויני/פטוצי'ני/פפרדלה                                                                               

ניוקי תפוחי אדמה/רביולי משתנה                                                              

 - פסטו אדום, יין לבן, סרדינים, צימוקים, שומר, פירורי לחם                                     

לינו - סלמון, בטטה, תרד, יין לבן, שמנת בזיל                                                      

בא-נורמה - פומודורו, שמן זית, קונפי שום, חציל, אורגנו, בזיל, צ'ילי                                  

טרטופו – חמאה, קונפי שום, כמהין, פורצי'ני פורטבלה, פיסטוק                                 

פצ'ינו - טונה אדומה, אספרגוס, יין אדום, חמאה, פטריות, פורטבלה                             

ג'ורדנה – קרם סלק, מסקרפונה, גבינת עיזים, פסטו ירוק                                        

ויטוריו – שמפיניון, פורטבלה, כמהין, מסקרפונה שמנת, מוסקט                                 

ויה אתנאה – שמן זית, ארטישוק רומי, סלמון, גרדת לימון

לזניה ספינאצ'י - תרד, עגבניות מאגי, בשמל, מוצרלה די באפלו, פרמג'ן                                                              

₪ 59

₪ 69

₪ 69

* כל הרטבים לפסטה מגיעים גם באופציה טבעונית

-פיצה

 – פסטו אדום, מוצרלה, חציל, אנשובי, פלפל חריף          

מרגריטה – פומודורו, מוצרלה, בזיל, אורגנו                                                           

קסקטה - פומודורו, מוצרלה, פטינה, סרדינים, קלמטה                                               

ביאנקו - קוואטרו פורמאג'ו, מוצרלה, ארטישוק, פטריות, אורוגולה, פיסטוק 

קלאודיו - פסטו ירוק, פומודורו, קרם קשיו, בטטה, ברוקולי, פורטבלה                          

₪ 49

-מתוק

פאדג' שוקולד חם עם גלידה פיסטוק                                                                          

מוס מסקרפונה ריקוטה על בצק פריך וקולי פירות יער                                              

טירמיסו אספרסו מסקרפונה עם שוקולד לבן ופיסטוק                                                   

סורבה לימון על ליקר מנדרינות

₪ 29

מקום להזמנות 

03.6447619
אברבנאל 31 ת"א


