
פתיחים

 
סביצ'ה דג ים 

בצל סגול, צלפים, זרעי עגבניות, קרם לימון 27 ₪

 
קרפצ'יו עגל

שמן זית, לימון, פרמזן ,ארוגולה 28 ₪

 
עצם עגל חצויה

מרמלדת בצל וסלטון ירוק 24 ₪

 
סלט קיסר

לבבות חסה, רוטב קיסר, קרוטונים ואנשובי 29 ₪

 
ארטישוק רומאי 

ארטישוק על קרם לימון 28 ₪

 
סלקים צלויים בטאבון 

גבינת פטה, טרגון, חזרת 29 ₪

 
ברוסקטה עגבניות

עגבניות צלויות, שמן בזיל, מוצרלה ובלסמי 24 ₪

 

פיצה נפוליטנית אפויה בטאבון

 
פיצה מרגריטה 

פיצה קלאסית רוטב עגבניות, באפלו, מוצרלה ובזיליקום 32 ₪

 
פיצה טבעונית 

רוטב עגבניות עשיר, שמן בזיליקום, ארטישוק ועלה רוקט 42 ₪

 
פיצה ביאנקה

מוצרלה, ריקוטה, פרמזן, שום ורוקט 42 ₪

פיצה בהרכבה אישית (עד שלוש תוספות ) 32 ₪

 
תוספות: 

 
עגבניות , פיטריות , בצל , זיתים , שום , פלפל חריף 5 ₪ 

 
פטה, פרמזן, אנשובי 7 ₪

 
ארטישוק 8 ₪ 

 
גורגונזולה 9 ₪ 

 
פפרוני 10 ₪ 

מן היבשה

© RestDB



פסטות – תוצרת הבית

 
פסטה אל-פאנה

פסטה פירורי לחם, שמן זית ובזיל 39 ₪

 
פסטה פונגי 

פיטריות ברוטב רוזה עדין בניחוח שרי 39 ₪

 
ספגטי שרימפס 

רוטב עגבניות בסיליקום וזיתים שחורים 58 ₪

 
ריזוטו שרימפס 

קונפי עגבניות שרי ואפונה 60 ₪

 
פסטה מרינרה 32 ₪ 

(מתאים לילדים)

 

מן הים

 
דג ים בטאבון 

יוגורט עגבניות שוק שמן זית לימון שום עשב שוק 66 ₪

 
דג ים צלוי

חמאת זיתים ופירה גרגירי חרדל 67 ₪

 
בייבי קלמארי על הפלנצ'ה 

יוגורט עשבי שוק ועגבניות 59 ₪

 
שרימפס גורגונזולה ותפוחי עץ

רוטב גורגונזולה וקוביות תפוחי עץ 66 ₪

 
סטייק סינטה עם עצם

חרדל דיז'ון, קרנישונים 105 ₪

 
שורט רייבז

בישול ארוך עם ירקות שורש וקרם כרובית 73 ₪

 
אנטריקוט עם עצם

 
תפוח אדמה, רוזמרין ושום 135 ₪ 

תוספות

עשב בר מוקפצים בשמן זית ושום 12 ₪

תפוח אדמה ורוזמרין 12 ₪

 
כרובית צלויה בטאבון 12 ₪ 

מתוקים

טרימיסו קלאסי 25 ₪

זפולה 19 ₪

 
קינוח היום (שאל את המלצר) 19 ₪ 
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משקאות קלים

קוקה קולה, קוקה קולה זירו , ספרייט 12 ש"ח

מים מינרליים

אקווה וילה 10 \22 ש"ח

מטוני (מים מוגזים) 12\24

 
אלכוהול

קוקטיילים

 
ערק -

ערק חלב שקדים ובזיליקום 35 ש"ח

 
ג'ין ג'יני–ביטר 

זרעי ערער ,ניצן ורד, ג'ין טוניק וקליפת תפוז 40 ש"ח

 
קמפרי ליצ'י–

קמפרי ליצ'י וודקה ונענע 40 ש"ח

 
מוחיטו-

רום, נענע, לימון קטוש, ספרייט, סאוור, מי סוכר 33 ש"ח

 
ג'ינג'ר רום-

ברדוויק, ג'ינג'ר, מקל קינמון, רום , קפטן ספייס 39 ש"ח

 
גריניץ'-

מידורי, תפוזים, קליפת תפוז וספרייט 40 ש"ח

קוקטייל היום 30-40 ש"ח 

 
 

דג'סטיפ

ביטר יוליוס 17\32 ש"ח

בלאן דה גלילי 17\32 ש"ח

מאר דה גלילי 17\32 ש"ח

קרופניק 17\32 ש"ח

 
פרנה ברנקה 17\32 ש"ח

 

אניס

פסטיס 15\27 ש"ח

ערק עלית 15\24 ש"ח

 
אוזו 15\23 ש"ח

 

ליקר

מידורי 15\29 ש"ח

קוואנטרו 24\40 ש"ח

 
ברדוויק 14 ש"ח
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בירות

ארדינגר 26 ש"ח

אסטרייה 26 ש"ח

אוהרס 26 ש"ח

 
בקס- מהחבית

 
3\1 25 ש"ח

 
2\1 29 ש"ח

רום

קפטן ספיסט 15\29 ש"ח

 
בקרדי לבן 15\29 ש"ח

ג'ין

גורדון 17\32 ש"ח

 
הנדריקס 25\41 ש"ח

אפרטיפ

לילט לבן / אדום 39 ש"ח

אפרול 15/28 ש"ח

קמפרי 16/30 ש"ח

 

וודקה

חורטיצה 15\26 ש"ח

סטולי גולד 15\28 ש"ח

 
סטולי קריסטל 18\32 ש"ח

 

וויסקי

אמריקאי- ג'ק דניאלס 21\39 ש"ח

אירי- בושמילס 21\34 ש"ח

סקוטי- בלאק לייבל 25\41 ₪

 
גלנמורנג'י 35\49 ₪ 

 

טקילה

קוורבו גולד 17\32 ש"ח

פטרון אנייחו 27\52 ש"ח

 
קזדורס 17\32 ש"ח

 

קוניאק

32\65 ש"חVsopהנסי
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יינות

יין הבית
 

סוביניון בלאן איזורי
קרף 73 \כוס 25 ש"ח 
 

אדום אזורי
קרף 73\כוס 25 ש"ח 

יקב שטרן

רותם
בקבוק 158 ש"ח 
 

סירה
בקבוק 180 ש"ח 
 

כרם שבו
 

סבוניון בלאן
בקבוק 133 ש"ח 
 

שנין בלאן
בקבוק 170 ש"ח 
 

אדום
בקבוק 160 ש"ח 
 

רוזה
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בקבוק 130 ש"ח
 

יקב עביה

אדום
בקבוק 154 ש"ח 
 

Imed

מורברד
בקבוק 154 ש"ח 

*יינות מתחלפים בכוסות
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