
סלט טוסקני
עגבניות שרי, עגבניות מיובשות, זיתי קלמטה, בצל סגול, מלפפון, חסות, גבינת פטה, ביצה קשה, שמן 

זית, מיץ לימון וקרוסטיני

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

פוקאצ’ה
פוקאצ’ה עשויה בתנור אבן, עם שמן זית, מלח גס ופרמז’ן. מוגשת עם שמן זית בלסמי, שום קונפי ומטבל עגבניות

פוקאצ’ה סורנטו
מחית עגבניות מיובשות, עגבניות פרוסות, זיתי קלמטה, מטבל פלפל וחצילים קלויים, גבינת פטה, פרמז’ן

פוקאצ’ה פונגי
קרם טרטופו, פטריות, פרמז’ן

מרק היום

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

קפרזה
מוצרלה בופאלו, פרוסות עגבניה, עלי בזיליקום, פסטו, ויניגרט בלסמי ושמן זית

מלנזנה מדיטאלינו
קרפצ’יו של חציל שרוף בטאבון, מוגש עם בלסמי מצומצם, פסטו, שמן זית לימון, גבינת פטה וקרוסטיני

כרובית קיסר ופרמז'ן
כרובית מטוגנת ברוטב קיסר ותלתלי פרמז'ן

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

פונגי אל פלרמו
פטריות פורטובלו, שמן זית, שום, חמאה, בייבי תרד, יין לבן, אלפרדו, נגיעות רוקפור, בלסמי, שברי קרוטונים ופרמז’ן

בוראטה
גבינת בוראטה, עגבניות פרוסות, שמן זית, פסטו, בלסמי מצומצם, פרמז’ן וקרוסטיני

קרפצ’יו סלמון 
פרוסות סלמון נא, צ’ילי חריף, זרעי עגבניה, שמן זית, עירית, קליפות לימון קונפי, מיקרו בזיליקום וקרוסטיני

קאפלה
פטריות פורטובלו ממולאות מוצרלה דה בופאלו, פרמז’ן, פטה, מוגש עם קרם פסטו ובלסמי מזוגג

ארנצ’יני דה מסינה
כדורי ריזוטו עם מוצרלה, פסטו ופרמז’ן, מצופים בפרורי לחם מטוגנים, מוגשים על רוטב רוזה חם ופרמז’ן

אינבולטיני
גלילות חציל במילוי לינגוויני, פסטו, מוצרלה, פרמז’ן, רוטב אלפרדו, רוטב פומודורו

טרטר סלמון
קוביות סלמון נא, שמן זית, אבוקדו, צ’ילי חריף, קליפות לימון קונפי, גרידת לימון, עירית, ויניגרט לימון וקרוסטיני
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סלט שוק
עגבניות שרי, מלפפון, קולורבי, סלק, כרוב אדום, גזר, תפוח עץ גרנד סמיט, חמוציות, מיקס פיצוחים, 

וינגרט עשבים, גבינת רוקפור / פטה

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

פנזנלה
מוצרלה דה בופאלו, ארטישוק, עגבניות שרי, קרוטונים, פרמז’ן, בזיליקום, קצח, שמן זית, מיץ לימון ופסטו

סלט בטטה
בטטות צלויות, תלתלי בטטה פריכים, עגבניות שרי, מלפפון, חסה, מיקס פיצוחים, ויניגרט בלסמי, ויניגרט עשבים וגבינת פטה
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ראשונות

סלטים
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פיצה קלאסית
רוטב עגבניות, גבינת מוצרלה, פרמז’ן

תוספות לבחירה: זיתי קלמטה/עגבניות פרוסות/גבינת פטה/בצל אדום/פטריות/קונפי שום

פיצה טרטופו ביאנקה
קרם כמהין, גבינת מוצרלה, פטריות, פרמז’ן

פיצה וגאנו (טבעונית)
רוטב עגבניות, גבינה טבעונית

פיצה פורטופינו
רוטב עגבניות, גבינת מוצרלה,עגבניות מיובשות, עגבניות פרוסות, גבינת פטה,זיתי קלמטה, בזיליקום, פרמז’ן

פיצה ורדה
פסטו, גבינת מוצרלה, עגבניות פרוסות, ריקוטה פרסקה, פרמז’ן

פיצה נפוליטנה
רוטב עגבניות, מוצרלה, אנשובי, שום קונפי, זיתי קלמטה, פלפל שאטה, פטרוזיליה, פרמז’ן

פיצה צ’יפוטלה (חריף)
רוטב עגבניות, מוצרלה, מחית צ’יפוטלה, קונפי שום, בצל סגול, פרמז’ן

פיצה קמפניה
רוטב עגבניות, מוצרלה, עגבניות פרוסות, בזיליקום, פרמז’ן וקרעי מוצרלה דה בופאלו

פיצה צ’יפולה רוקולה
קרם כמהין, בצל סגול, עלי ארוגולה, גבינת מוצרלה, זיתים שחורים, פרמז’ן ושאטה גרוס

קלצ’ונה קוואטרו פורמג’ו
מאפה איטלקי במילוי ריקוטה פרסקה, מוצרלה, פרמז’ן, פטה, מחית עגבניות מיובשות, בזיליקום, זיתים 

שחורים וקצח מעל

פיצה פולנטה
פירורי פולנטה, קרם טרטופו, בייבי תרד, רוטב עגבניות, גבינת מוצרלה ופרמז’ן
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69
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פיצות
לינגוויני פומודורו
רוטב עגבניות ובזיליקום

לינגוויני פונגי
רוטב אלפרדו, שמפיניון, פורטובלו, מחית כמהין ופרמז’ן

לינגוויני רוזה
רוטב עגבניות, רוטב אלפרדו ופרמז’ן

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

פפרדלה ליגוריה
רוטב אלפרדו, פסטו ופרמז’ן

פפרדלה דון מריו
רוטב עגבניות, אלפרדו, גבינת מסקרפונה, פרמז’ן, פסטו וקרעי מוצרלה דה בופאלו
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62
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67

74

פנה סיציליאנה
רוטב עגבניות, מטבל פלפל וחצילים קלויים, שום, זיתי קלמטה ופטרוזיליה

לינגוויני אלה פוטנסקה
שמן זית, שום, עגבניות מיובשות, זיתי קלמטה, פטרוזיליה, אנשובי, שאטה גרוס ונגיעת פומודורו

פנה פרימוורה
שמן זית, שום, שאטה גרוס, פסטו, זיתי קלמטה, פטרוזיליה ונגיעת פומודורו, מוגש עם גבינת פטה מעל

פנה פסקטורה (חריף)
שמן זית, שאטה גרוס, זיתי קלמטה, שום, פטרוזיליה, פומודורו ונתחי סלמון טרי

לינגוויני דניס
נתחי דניס, שמן זית, מיץ לימון, בייבי רוקולה, בצל ירוק, שום קונפי, אורגנו ושאטה גרוס

רביולי גבינת עיזים ובזיליקום
רוטב אלפרדו, רוטב עגבניות, בלסמי מצומצם ופרמז’ן

רביולי בטטה
רביולי במילוי קרמה בטטה, רוטב אלפרדו ופרמז’ן

רביולי מזלונה
רביולי במילוי ארבע גבינות, רוטב אלפרדו, מחית כמהין, ארטישוק, פטריות ופרמז’ן

טורטליני תרד ריקוטה
רוטב אלפרדו, פרמז’ן, ריקוטה פרסקה ואגוזי מלך

קפלצ’ו סלק ריקוטה
רוטב אלפרדו ופרמז’ן

קנלוני תרד ריקוטה
תרד, ריקוטה, פרמז’ן, מוצרלה, אלפרדו ופומודורו

אנילוטי מסקרפונה עגבניות
אנילוטי במילוי מסקרפונה ועגבניות מיובשות ברוטב רוזה ופרמז’ן

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

ניוקי ערמונים
רוטב אלפרדו, ערמונים, בייבי תרד, פורצ’יני ופרמז’ן

ניוקי דה לה מאמא
רוטב אלפרדו, רוטב פומודורו, מסקרפונה, שאטה גרוס, פטרוזיליה ופרמז’ן

ניוקי בטטה לימונה
רוטב אלפרדו, מיץ לימון, פרמז’ן ובצל ירוק
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פסטות

דניס
שני פילה דניס מוגשים על מצע של ניוקי שמנת כמהין ופטריות טריות

סלמון
נתח פילה סלמון, מוגש על פולנטה, קרם פורצ’יני, כמהין ופרמז’ן

בוזרה
שני פילה דניס אפויים בתנור אבן במעטפת בצק פוקאצ’ה ברוטב סיציליאני פיקנטי, כוסברה וגרגרי חומוס
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112

פיצה קלאסית  |  לינגוויני / פנה אלפרדו  |  לינגוויני / פנה פומודורו  |  לינגוויני / פנה רוזה 

מידע לאלרגנים !
חלק מהמנות מכילות, סוגי אגוזים, בוטנים, ביצים, שומשום

להזמנת מנות לאלרגנים יש לפנות למנהל המסעדה.

דגים

מנות ילדים
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I T A L I A N  B A R

שתיה חמהשתיה קלה
קולה זירו/ דיאט קולה/ קולה 

ספריט/ ספריט זירו
ענבים/ אשכוליות 
מים בטעם אפרסק

מים מינרלים 
כוס תפוזים/ לימונדה 

סידר תפוחים צלול
פיוזטי

פרללה - מים מינרלים מוגזים טבעים
מאלטי 

מי טוניק
לימונענע גרוס 

13
13
13
13
12
13
14
13
13
13
13
27

אספרסו קצר/כפול
אספרסו ארוך/כפול ארוך
מקיאטו קצר/כפול/ארוך

קפוצ’ינו קטן/גדול
אמריקנו
שוקו חם
קפה קר

תה/תה עם נענע
סיידר תפוח חם

11/9
12
12/12/11
14/12
12
16
19
10
25

(עד גיל 12)
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