
ראשונות 

פוקאצ‘ה / 19
עגבניות מגורדות, שמנת חמוצה, טפנד זיתים  

ברוסקטה פונגי / 32  
גבינת ברי, פטריות, שום, ארוגולה, שמן כמהין, בלסמי   

ברוסקטה מלנזנה / 29
חציל, זיתים, צלפים, איולי עשבי תיבול, ריקוטה, צ�ילי טרי

קפרזה / 39
מוצרלה, עגבניות, סלק, זיתים, צלפים, פסטו, בלסמי, בזיליקום

חציל פרמז'נו / 38
רוטב עגבניות, מוצרלה, צ‘ילי, בזיליקום, פרמזן

קרפצ'ו בקר / 49
ארוגולה, איולי עשבי תיבול, מלפפון, פרמזן, צנוברים, לימון

אניולוטי פורצ‘יני / 39
חמאת מרווה, כמהין שחורות, פרמזן

רביולי מיה / 41
קרם תירס, שמנת, חזה אווז, עלי תרד, חלמון, פרמזן

סלטים

ירוק / 38
חסות, עשבי תיבול, בצל סגול, וינגרט דבש לימון, פרמזן 

די פרוטה / 49  
חסה, גבינה כחולה, פרי העונה, אגוזי מלך, וינגרט בלסמי

פנצנלה / 52
מוצרלה, עגבניה, מלפפון, פלפל קלוי, בצל סגול, אנשובי, זיתים,

קרעי לחם, בזליקום, רוקט

קיסר 45/ 55 
חסה, קרוטונים, פרמזן, ביצה קשה מגורדת

תוספת עוף/חזה אווז

מרקטו / 52 
חסה, עגבניה, מלפפון, קולורבי, צנון, גזר, לפת, בצל, סלק אפוי,

עשבי תיבול, זיתים, גבינת פטה וזעתר
                                            

נרו וורדה / 52
אורז שחור, שעועית ירוקה, אפונה, ברוקולי, מלפפון, נבטי חמנייה, פרחי כרובית,

ארוגולה, עלי תרד, בצל ירוק, אבוקדו (בעונה), פסטו, ריקוטה / טופו                                                    

פיצות

מרגריטה / 49 
רוטב עגבניות, מוצרלה, בזיליקום

מארינרה / 57 
רוטב עגבניות, מוצרלה, שום, אנשובי, עגבניות, זיתים, פטרוזליה

רוקולה / 57 
רוטב עגבניות, קרם פרש, ארוגולה, עגבניות שרי, שמן זית, פרמזן

סיצילאנית / 62
רוטב עגבניות, מוצרלה, חציל, זיתים, פרמזן, בזיליקום

פורמ‘גי / 62 
רוטב עגבניות, מוצרלה, ריקוטה, גבינה כחולה, פרמזן, ארוגולה

פונגי אדומה / 64
רוטב עגבניות, מוצרלה, פטריות, גבינה כחולה, בזיליקום

ליגוריה / 57
רוטב עגבניות, מוצרלה, בצל, עגבניות שרי, אנשובי, פסטו, צנוברים

איזבלה / 59
רוטב עגבניות, מוצרלה, פלפל קלוי, זוקיני, פטה, פסטו

פפרוני / 65
רוטב עגבניות, מוצרלה, פפרוני, בזיליקום

טבעונית / 59
רוטב עגבניות, חציל קלוי, ארטישוק, זוקיני, פטריות, ארוגולה

פונגי בלנקה / 64
מוצרלה, גבינת בושרון, פטריות, מחית כמהין שחורות, פרמזן, פטרוזליה, צילי יבש

פורטונה / 62
מוצרלה, גבינת עיזים, חציל קלוי, צ�ילי ירוק, עגבניות שרי, בצל ירוק

ניתן להזמין פיצה ללא גלוטן/ללא גבינה

שתייה קלה:
13 קלה מוגזת 
13 בירה שחורה 
12 פריגת ענבים 
12 פריגת תפוחים 
10 סודה  
10 נביעות  
12 נביעות מוגז 
12 נביעות בטעמים 

  13 פיוזטי  
26 סאן פליגרינו 

אקס אל  
13 מי טוניק  
13 ביטר לימון 
13 ראשין  
13 ג'נג'יר אייל 

מיצים:  
 12 תפוזים 
12 אשכולית אדומה 
12 לימונדה 

 16 קרנברי 
 16 אננס 

 
בירות חבית:  

 33/29 טובורג  
 34/30 סטלה  

  34/30 ווינשטפן 
32/29 שנדי 

בירות בקבוק: 
28 סומרסבי 
 33 מלכה  
33 קורונה 
31 סמירנוף אייס 
 42 סיידר אגסים  

 

שתיה חמה: 
11/9 אספרסו/כפול 

16/13 הפוך/מאג 
11/9 מקיאטו/ כפול 

13 תה 
9 קפה שחור 

16 שוקו חם/קר 
18 סיידר חם 
26 סיידר חם ויין 
13 נס קפה 
16 נס על חלב 
15 אמריקנו 
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עגבניות

פנה ארביאטה / 49
רוטב עגבניות, שום, צ�ילי, פטרוזיליה (חריף)

ספגטי פוטנסקה / 59
רוטב עגבניות, שום, פלפל קלוי, אנשובי, צלפים, זיתים, ריקוטה, בזיליקום, צ�ילי

ריגטוני נורמה / 59
רוטב עגבניות, חציל, זיתים, מוצרלה, בזיליקום

פנה פולו / 64
חזה עוף, רוטב עגבניות, פלפל קלוי, זוקיני, זיתים, צ�ילי, בזיליקום

פפרדלה בולונז / 66
תבשיל בקר בבישול ארוך, רוטב עגבניות, פטרוזליה

שמנת

פפרדלה פונגי / 68
פטריות פורציני, פורטובלו, שמפניון, יין לבן, עלי תרד 

 טריפולינה פורמאג�י / 66
שמנת, גבינה כחולה, אגוזי מלך, גרידת לימון, ארוגולה

טליאטלה סלמון / 72
שמנת, שום, יין לבן, עגבניות שרי, זוקיני, שעועית ירוקה, זיתים, בזיליקום,

צ‘ילי ומעט לימון  

ספגטי קרבונרה / 68
חזה אווז מעושן, יין לבן, שום, שמנת, פרמזן, חלמון, פלפל שחור, צ�ילי

 שמן זית

ספגטי אלאוליו / 49
שמן זית, שום, יין לבן, צ�ילי יבש, פטרוזליה

 טליאטלה קרצ�ופי / 68
 שמן זית, שום, יין לבן, פטריות, ארטישוק, צ�ילי יבש, פטרוזליה, לימון

טליאטלה קפרזה / 59
 שמן זית, שום, עגבניות, זיתים, אנשובי, צלפים, מוצרלה טרייה,

פירורי לחם מוזהבים

טריפולינה וורדורה / 62
זוקיני, פלפל קלוי, פרחי כרובית, עגבניות שרי, שעועית ירוקה,

גבינת פטה, פסטו, אגוזי מלך 

ספגטי גוסו / 68
 שמן זית, שום, יין לבן, חזה עוף, חזה אווז, עגבניות שרי, זוקיני,

זיתים, צ�ילי, ארוגולה

ריגטוני בלה / 68
 שמן זית, שום, ברוקולי, אפונה, שעועית ירוקה, פרחי כרובית, עלי תרד, 

בזיליקום, ריקוטה

מיוחדים

ניוקי
עגבניות / רוזה / פסטו   58

שמנת פורצ'יני, מחית כמהין שחורות, תרד, פרמזן    68
שמנת, גבינה כחולה, אגוזי מלך, גרידת לימון, ארוגולה    64

רביולי גבינות / 68
יין לבן, חמאה, עגבניות, ארטישוק, זיתים, בזיליקום

רביולי תרד / 68
 רוטב עגבניות / רוזה

                    
טורטליני ריקוטה / 68

 שמנת, פורציני, מחית כמהין שחורות, פרמזן            

ריזוטו פונגי / 68
פורצ�יני, פורטובלו, שמפניון, יין לבן, עלי תרד, שמנת, פרמזן            

עיקריות
{תוספת לבחירה: תפו�א אפוי, פירה, ירוקים, צ‘יפס, סלט ירוק}

סקלופיני עוף / 66
עגבניות שרי, זיתים, צלפים, עלי תרד, ווינגרט איטלקי  

סטייק פרגית / 74
 עגבניה בגריל, סלסה וורדה, ארוגולה 

שניצל עוף / 65
רוטב טרטר, לימון, ארוגולה

המבורגר / 68
ברוסקטה חלה מתוקה, איולי, ארוגולה, מלפפון כבוש, עגבניה ובצל בגריל   

  
פילה מוסר / 104

קרם דה זוקה, זוקיני, שעועית ירוקה, עלי תרד, פטריית פורטובלו, סלסה וורדה

פילה סלמון / 104
ניוקי, חמאת הדרים, שרי, פרחי כרובית, שעועית ירוקה, ארטישוק, צלפים, פטרוזיליה 

תוספות:
סלט ירוק  19 

פירה /  תפו"א אפוי / צ‘יפס / ירוקים   22   

תפריט ילדים / 39 
פיצה ילדים / זיתים ירוקים

שניצל / חזה עוף בגריל

תוספות: ציפס / ספגטי עגבניות / שמנת / ירקות חתוכים  

קינוח: אימוג�י - גלידת וניל, פטל אדום , נקודות שוקולד 

שתיה: לימונדה, תפוזים, גזוז פטל, ענבים 

תוספת למוגז או בבקבוק - 6

ניתן להחליף פסטה ללא גלוטן/ללא ביצים/חיטה מלאה


