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שתיה קלה

שתיה קלה – 10
קולה / זירו / דיאט קולה / תה קר ביתי

ספרייט זירו / סודה / מים מינרליים 

 טוניק / ענבים / תפוזים / לימונענע    

ראשונות
מרק היום -   26

מרק מתחלף לפי מה שטרי בשוק 

סלט ירוק   -   24
חסות, עגבניות שרי, בצל סגול וויניגרט 

אנטיפסטי  -  26              
מבחר ירקות צלויים בטאבון 

קלצונה מפנקת   -   19
שאל את המלצר 

* לבחירתכם גם פסטות ללא גלוטן / 
טבעוניות ללא ביצים / פסטות מקמח מלא 

פסטות
ּפריָמֶוורה אליו אוליו  -  48
פסטה ִריַגטֹוֵנה ברוטב אליו אוליו, שמן זית,

בצל סגול, פלפל קלוי, זוקיני ירוק, צ'ילי ושום

רביולי 3 גבינות  -  49
רביולי ביתי במילוי ריקוטה, פרמג'אנו, וגבינת  

עיזים, ברוטב שמנת, תרד טרי ושום קונפי 

ניוקי אה לה סורנטינה  -  56
ניוקי תפוחי אדמה ביתי, רוטב נפוליטנה 

בזיליקום וקוביות מוצרלה טרייה 

פסטה ָטְרטּופֹו  -  59
פסטה ָטאְליֹוִליִני ברוטב של חמאה לבנה, 
שמנת, פטריות כמהין, שמפיניון ופרמג'אנו

פסטה עוף חריף -  53
פרגית צלויה בטאבון, עגבניות שרי, 

ספגטי ברוטב עגבניות חריף, צ'ילי ותרד

פסטה ֳראגּו  -  55
פסטה ֶמָפלִדינו עם בשר עגל טחון בבישול ארוך

 רוטב נפוליטנה, ופטרוזיליה

ספגטי מיטבולס  -  58
ספגטי עם כדורי בשר עגל ברוטב עגבניות  

פסטה ָקרּבוֶנָרה  -  54
פסטה ברוטב שמנת, יין לבן, 
בייקון, חלמון ביצה ופטרוזילה

ניוקי שקדי עגל  -  69
שקדי עגל, חמאת לימון, ניוקי ובצל סגול
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* אפשר להחליף את הגבינה למוצרלה טבעונית 

קוקטייל אפרול שפריץ - 22 
אפרול, מי טוניק, לימון

צ׳ייסר אפרול - 10

גולדסטאר – 18

יין לבן

שרדונה, קאנטי, 2015 - 22/80
אורביאטו, רופינו, 2015 - 26/99

יין אדום

מרלו, גליל, 2016 - 22/80
קיאנטי, רופינו, 2014 - 26/99

ואלפוליצ׳לה, טומאסי, 2015 - 29/115

יינות | אלכוהול

פיצות
פיצה זוקיני  -  45

סלסה ורדה, מוצרלה, זוקיני ירוק, 
בצל ירוק צעיר ושמן שום

ארוגולה ופרמג'אנו  -  45
רוטב נפוליטנה, מוצרלה, רוקט טרי ושבבי פרמג'אנו

הפיצה הירוקה  -  48
רוטב נפוליטנה, ברוקולי, חציל קלוי, 

שום קונפי, פיצוחים וסלסה ורדה

פיצה פטריות כמהין  -  59
רוטב בשמל, פרמז'אנו, 

שמפיניון ופטריות כמהין שחורות

פיצה פפרוני וצ'ילי -  54
רוטב נפוליטנה, מוצרלה, 

פפרוני בקר, בצל צלוי וצ'ילי חריף

פיצה בייקון וחלמון  -  53
רוטב בשמל, גבינת מסקרפונה, 

פרמג'אנו, בייקון וחלמון

פיצה סלסיצ'ה  -  55
רוטב נפוליטנה, מוצרלה, 

נקניקית עגל, קונפי תפוחי אדמה וצ'ילי חריף 

ם כ ת ר י ח ב ל ת  ו פ ס ו ת
פטריות / ארטישוק / עגבניות / בצל סגול / תירס 

חציל קלוי / פלפל קלוי / זוקיני ירוק / בטטה צלויה

זיתי קלמטה / אקסטרה מוצרלה / רוקט / פרמזן )6 ₪ לתוספת(

פפרוני בקר / נקניקית עגל / בייקון / אנשובי  )9 ₪ לתוספת(

ויש גם
מיטבולס סנדוויץ'  -   49

כריך כדורי בשר ופרמזן ברוטב עגבניות 

נקניקיות סלסיצ'ה ותפוחי אדמה - 59
נקניקיות עגל בטאבון, חרדל דיז'ון ותפוחי אדמה קונפי

סקלופיני עגל  -  69              
נתחי שייטל עגל במחבת עם תבשיל תרד וירקות צלויים

קלצונה שוקולד   -   19
חמההההה ומתוקה
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