
מנות ראשונות
מרק היום

פונגי אל פלרמו
פטריות פורטובלו, שמן זית, שום, חמאה, בייבי תרד, יין לבן, 

שמנת, נגיעות רוקפור, בלסמי, ופרמז’ן

קפרזה
מוצרלה בופאלו, פרוסות עגבניה, עלי בזיליקום, פסטו, ויניגרט 

בלסמי ושמן זית

אינסלטה סלק
סלקים אפויים, ויניגרט הדרים, גבינת פטה, פרמז’ן, אגוזי מלך 

ובצל ירוק

פולנטה
פולנטה, פטריות מחית כמהין, פרמג�ן וקרם פורצ�יני

קאפלה
פטריות פורטובלו ממולאות מוצרלה דה בופאלו, פרמז’ן, פטה, 

מוגש עם קרם פסטו ובלסמי מזוגג

קרפצ’יו סלמון
פרוסות סלמון נא, צ’ילי חריף, זרעי עגבניה, שמן זית, קליפות 

לימון קונפי, עירית, מיקרו בזיליקום 

בוראטה    
גבינת בוראטה, עגבניות פרוסות, שמן זית, פסטו, בלסמי מצומצם, 

פרמז’ן 

טרטר סלמון   
קוביות סלמון נא, שמן זית, צ’ילי חריף, אבוקדו, קליפון לימון 

קונפי, גרידת לימון, עירית, ויניגרט לימון

סלטים
סלט שוק

עגבניות שרי, מלפפון, קולורבי, סלק, כרוב אדום, גזר, תפוח עץ 
גרנד סמיט, חמוציות, וינגרט עשבים, גבינת רוקפור / פטה

הקיסר האחרון
חסות פריכות, רוטב קיסר, פרמז’ן, ארטישוק, עגבניות שרי, זיתי 

קלמטה, עגבניות מיובשות

סלט טוסקני
עגבניות שרי, עגבניות מיובשות, זיתי קלמטה, בצל סגול, מלפפון, 

חסות, גבינת פטה, ביצה קשה, שמן זית ומיץ לימון.

סלט אנטוניו
פטריות פורטובלו מוקפצות עם שמן זית, חומץ בלסמי, יין לבן 
ושומשום, מוגשות על מצע חסות, מלפפון, עגבניות שרי, זיתי 

קלמטה, ויניגרט עשבים וגבינת פטה
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דניס
שני פילה דניס מוגשים על פולנטה, קרם כמהין ופרמז’ן/סלט 

ירוק

סלמון
נתח פילה סלמון, מוגש על פולנטה, קרם פורצ’יני, 

כמהין ופרמז’ן
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פסטות

דגים
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התפריט שלנו עשוי מחומרים ללא גלוטן. אך סביבת המטבח מכילה גלוטן

פוזילי פומודורו
רוטב עגבניות ובזיליקום

פוזילי פונגי
רוטב שמנת, שמפיניון, פורטובלו, מחית כמהין ופרמז’ן

פוזילי ארביאטה (חריף)
רוטב עגבניות, שמן זית, זיתי קלמטה, שום, פלפל שאטה 

ופטרוזיליה

פוזילי רוזה
רוטב עגבניות, רוטב שמנת ופרמז’ן

פוזילי סיציליאנה
רוטב עגבניות, מטבל פלפל וחצילים קלויים, שום, זיתי קלמטה 

ופטרוזיליה

פוזילי ליגוריה
רוטב שמנת, פסטו ופרמז’ן

ריזוטו אלבה
פטריות פורטובלו בציר כמהין ופורצ’יני, בצל, יין לבן, שום, 

חמאה ופרמז’ן 

פוזילי פרימוורה
שמן זית, שום, שאטה גרוס, פסטו, זיתי קלמטה, פטרוזיליה 

ונגיעת פומודורו, מוגש עם גבינת פטה מעל

פוזילי אלה פוטנסקה
שמן זית, שום, עגבניות מיובשות, זיתי קלמטה, פטרוזיליה, 

אנשובי, שאטה גרוס ונגיעת פומודורו

פוזילי פסקטורה (חריף)
שמן זית, שאטה גרוס, שום, זיתי קלמטה, פטרוזיליה, פומודורו 

ונתחי סלמון טרי

פוזילי דון מריו
רוטב עגבניות, שמנת, גבינת מסקרפונה, פרמז’ן, פסטו וקרעי 

מוצרלה דה בופאלו

פוזילי דניס
נתחי דניס, שמן זית, מיץ לימון, בייבי רוקולה, בצל ירוק, שום 

קונפי, אורגנו, שאטה גרוס

קינוחים
מלבי

מלבי, סירופ מיי ורדים, קראנצ’ קוקוס קלוי, אגוז לוז קרוקנט 
וגלידת דובדבני אמרה

סורבה 3 טעמים
טריו מסקרפונה

שכבות של קרם מסקרפונה וניל, פיסטוק, קפה עם נשיקות מרנג, 
רוטב תות שדה ורוטב פירות אדומים

פורטופינו פריז “כשקרם איטלקי פוגש קרם צרפתי”
שתי שכבות ברולה וניל, קרם מסקרפונה, קרם שוקולד חלב 

ודובדבני אמרה

58

62

63

59

63

67

74

67

65

78

74

79

44

30
47

49






