


 40 מסקרפונה עגבניות תמר, בזיליקום, פרמז׳ן, שמן זית ובלסמי  

 59 דג ים פרי עונתי, כוסברה, איולי צ׳ילי, לימון ושמן זית 

ברוסקטות

 42 קלאסית שמן זית ובלסמי 

 48 פלפלים קלויים גבינת פטה וזיתים שחורים 

 48 קפרזה פילה עגבנייה, מוצרלה באפלו ופסטו 

 55 טרטופו פטריות, גבינת מסקרפונה, מחית כמהין וקרם פרש 

ות פוקצ׳

איזבלה עלי אנדיב, חסה, פרי עונתי, אגוזי מלך
69 וגבינה כחולה / פטה עזים בויניגרט דבש לימון 

איטלקי חסה, מלפפון, עגבנייה, בצל סגול,
 67 טפנד זיתים שחורים וגבינת פטה בשמן זית לימון 

סיזר לבבות חסה, קרוטונים פריכים,
66 ביצה רכה ופרמז׳ן ברוטב קיסר 

רומאי חסה, עגבניות שרי, פטריות רג'יאנו מוקפצות בבלסמי,
 69 גבינת עזים, אגוזי פקאן ואיולי פרמז'ן 

וניציאני תערובת חסה ואנדיב, סלק אדום,
 69 תערובת פיצוחים מתוקה וקוביות פטה מטוגנות בויניגרט דבש לימון 

סלטים

77 צלחת טעימות מאיטליה כל יום קצת אחרת 

 48 פולנטה פטריות, מחית כמהין ופרמז׳ן 

 46 סלקים אפויים עשבים קצוצים, פקאן, גבינת מסקרפונה ובלסמי 

49 סיגר גבינות עם יוגורט עיזים וסלסת עגבניות 

 69 סשימי טונה טרטר טונה אדומה טריה, עירית, לחם עגבניות איטלקי  

 69 בוראטה עגבניות שרי צבעוניות, בזיליקום, גרעיני דלעת ובלסמי מצומצם 

 49 אניולוטי סלקים ממולאים בגבינת צאן ברוטב שמנת סלק 

 44 קפרזה מוצרלה, עגבניות, בזיליקום, בצל סגול, שמן זית וטפנד זיתים 

 61 טרטר דג ים יוגורט, פיסטוקים, עשבי תיבול וליים 

 69 טונה אדומה צרובה (MR) על הפלאנצ'ה עם איולי צ'ילי 

 74 צלחת גבינות קשות מהארץ ומהעולם 

ראשונות

דגים

פילה סלמון צלוי
תפוח אדמה מדורה, בטטה צלויה, זוקיני, סלק ובצל אפוי

118
 

פילה מוסר ים צלוי
ניוקי תפו״א וסלקים צלויים

126
 

פילה דניס צלוי
גראטן תפו״א, שמנת, חרדל

126
 

(MR) טונה אדומה צרובה
קרם תפו"א, שעועית ירוקה ורוטב יין אדום

 134

משקאות קלים

10 אספרסו 
14/16 הפוך קטן/גדול 
12 אמריקנו 
16 שוקו חם 
16/21 סיידר חם / אלכוהולי 
14 תה / תה נענע 

14 קוקה קולה / קולה זירו 
14 7אפ / 7אפ דיאט 
14 מירינדה 
14 נסטי 
15 סיידר צלול / מוגז 
11 סודה 
24/13 מים מינרלים קטן / גדול 
26/13 סאן פלגרינו 
14 מים בטעמים ענבים/ אפרסק 
14 לימונדה 
14 תפוזים 
18 קפה קר 
14 אמריקנו קר 
16 שוקו קר 
29 שייק פירות 
24 לימונענע גרוס 
14 בירה מאלט 

משקאות חמים

מהחבית
29 הייניקן 330 מ״ל 

בבקבוק
32 קורונה אקסטרה 
32 סטלה ארטואה 
32 לף בלונד / בראון 
32 גולדסטאר / אנפילטרד 

בירות

68 שמן רוזמרין תרד, שום, חמאה, עגבניות לחות, יין לבן ופירורי לחם פרמז׳ן 

 71 קרם זוקיני שמנת, שום, תרד, אגוזי קשיו צלויים ויין לבן   

רדיאטורי

68 אולי אוליו פסטו, עגבניות שרי ושום 

 64 עגבניות תמר ועגבניות שרי 

69 פטריות שום, שמנת ועלי תרד 

 68 רוזה עלי תרד ובזיליקום 

 69 דיאבלו שמן זית, חמאה, צ׳ילי חריף, עגבניות שרי, זיתי קלמטה ופטרוזיליה 

 74 סלמון שמנת, בצל ירוק ושום 

 76 קרבונרה טונה אדומה, פלפל שחור גס, פרמז׳ן, שמנת וחלמון 

טליוליני

68 מרגריטה מוצרלה ורוטב עגבניות איטלקי 
תוספות לבחירה: פטריות, בצלים, חציל, צ'ילי, זיתי קלמטה 6 | אנשובי 8

 72 ביאנקה קרם פרש, פטה ומוצרלה 

 78 פולנטה קרם תירס, פטריות, קרם פרש, כמהין ופרמז'ן 

 78 סיצילאנית קוביות סלמון, קרם פרש, בצל ירוק, פרמז'ן, ביצה רכה ובלסמי 

פיצות

 78 פטריות שמן כמהין ופרמז׳ן 

74 איטלקי קונפי שום ועגבניות שרי צלויות 

ריזוטו

69 ספייסי טונה טרטר טונה אדומה טריה עם עירית ולחם עגבניות ספרדי 

 78 פלין תירס שמנת, ריבת בצל, יין לבן וגבינת קממבר צאן חמה 

 72 רביולי גבינות ברוטב שמנת ביאנקה ושום 

רביולי ריקוטה ותרד שמנת, עגבניות מיובשות,
78 אגוזי מלך, בצל ירוק ושום קונפי 

 76 רביולי בטטה שמנת, קוביות בטטה, שום קונפי, מסקרפונה, עלי תרד טריים 

 78 אניולוטי סלקים ממולאים בגבינת צאן עם רוטב שמנת וסלק 

 78 ניוקי ערמונים שמנת, פטריות, בלסמי מצומצם, קרם פרש ופרמז׳ן 

 71 פפרדלה בטטה ותרד שמנת, קוביות בטטה, שום קונפי, פרמז'ן ועלי תרד טריים 

לזניה איטלקית בשמל, רוטב עגבניות תמר,
 79 מוצרלה, בזיליקום, על רוטב חמאת עגבניות שרי. מגיע עם סלט 

ן נה מודיעי המלצות השף לוצ'

“Un pasto senza vino
è come un giorno senza sole.”

Anthelme Brillat-Savarin


