


מעל הפיצה
 זיתים ירוקים / בצל סגול  7 ₪ 

פטריות / תירס / עגבניה / זיתי קלמטה / בטטה / חלפיניו 9 ₪

אנשובי / טונה / אקסטרא גבינה / גבינת פטה / גבינת עיזים  11 ₪

ארטישוק  13 ₪

סלמי  17 ₪

בן
א

תנור 
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51 ₪פיצה מרגריטה

פיצה פטריות 
רוטב עגבניות טרי, גבינת מוצרלה ופטריות 

טריות
₪ 59

פיצה בטטה
 רוטב עגבניות טרי, פרוסות בטטה וקוביות

גבינת עיזים
₪ 63

פיצה אנטיפסטי 
רוטב עגבניות טרי, חצילים, פלפלים וזוקיני 

קלויים, מוצרלה מגורדת ופטה
₪ 63

פיצה קולורטי 
רוטב עגבניות, מוצרלה, קילופי זוקיני, עגבניות 

קונפי ובצל צרוב
₪ 63

פיצה מלנזנה 
מוצרלה, רוטב עגבניות, חציל שרוף, סלסת 

עגבניות, שום קונפי, פלפל חריף
₪ 63

פיצה בולונז
רוטב עגבניות ובולונז עם גבינת מוצרלה 

ופרמז׳ן
₪ 69

ביאנקה מנגולד ותרד
63 ₪גבינת פטה, מוצרלה ופקורינו

פיצה טבעונית
 רוטב עגבניות, פטריות צלויות,

עגבניות מיובשות וקוביות בטטה
₪ 59

ארבע גבינות
 רוטב עגבניות טרי, גבינת מוצרלה, פרמז׳ן,

פטה וגבינת עיזים
₪ 69

פיצה סלמי
69 ₪רוטב עגבניות טרי, מוצרלה ונקניק סלמי

מרינרה
רוטב עגבניות, אנשובי סילביה, שום קונפי, 

פלפל חריף, עלי ארוגולה ופרמז׳ן )ללא גבינה 
מותכת( 

₪ 63

ביאנקה כמהין
63 ₪פטריות צלויות, מוצרלה, אורגנו וארוגולה

הפיצות שלנו עשויות מהמרכיבים 
הטריים והאיטלקיים ביותר, מהקמח ועד 

העגבניות, הנאפים בטאבון אבן ייחודי
בתוספת 5 ש"ח, ניתן לקבל חלק מהפיצות ללא גלוטן  *

מטבח טרנטינו הינו סביבה המכילה גלוטן, ולכן,    *
עלולות להיות שאריות גלוטן כלשהן במנות הנ"ל  

סלקים צלויים
פלחי סלק מהטאבון, עלי ארוגולה, גבינת עיזים, 

אגוזי פקאן ובצל ירוק בתיבול שמן זית ורכז 
רימונים

₪ 39

כרובית נוסח טרנטינו
פרחי כרובית מהטאבון, עשבי תיבול קצוצים, 

שמן זית ולימון, יוגורט כבשים )מוגש קר(
₪ 39

ארטישוק א-לה רומנה
סלט רענן של ארוגולה, עגבניות שרי, עשבי 
תיבול, ארטישוקים צלויים, שמן זית, לימון 

ופרמז׳ן מגורד

₪ 39

קרפצ׳יו סינטה צרובה
פרוסות דקיקות של סינטה צרובה, קונפי שום, 

בלסמי מצומצם, פרמז׳ן וארוגולה. מוגש עם 
לחם קלוי

₪ 49

סופלי* 
כדורי ריזוטו מתובלים ומטוגנים במילוי גבינת 

מוצרלה

*תוספת כדור ב-6  ש"ח

₪ 39

צלחת טעימות מאיטליה
מוצרלה טרייה, פקורינו, פלפלים מהאש, 

ארטישוק א-לה רומנה, שעועית בובס בשמן זית 
ועשבים וזוקיני בלימון

₪ 59

שרימפס פריכים
מצופים בבלילת בירה וקמח, מוגשים עם רוטב 

איולי יוגורט
₪ 49

קלמרי פריך
מטוגן ומוגש עם רוטב טרטר לימוני

₪ 49

ת
שונו

א
ר

19 ₪פוקצ׳ת הבית

21 ₪פוקצ׳ת שום

פוקצ׳ה ביאנקה
 גבינת מסקרפונה, פטריות כמהין קצוצות 

ועלי רוקט
₪ 39

 פיאדינה
הגרסה האיטלקית והאקסטרא

קראנצ׳ית לפיתה
פיאדינה קרעי מוצרלה / פיאדינה ארטישוק

₪ 39

האבן
תנור 

ה מ
פוקצ'

שניצל פריך
מוגש עם צ'יפס

₪ 59

סקלופיני עוף
מוגש עם תפוח אדמה מדורה

₪ 59

המבורגר מבשר בקר טרי
הנטחן במקום

מוגש עם צ'יפס
₪ 69

פרגית בפסטו
69 ₪מוגשת עם תפוח אדמה מדורה

פילה סלמון טרי
97 ₪מוגש עם  פטוצ׳יני בחמאה לימונית

לברק צלוי
לברק צלוי בשקית הפתעה ברוטב חמאה, שום, 

עגבניות שרי ובזיליקום, מוגש עם ניוקי
₪ 119

פירות ים 
85 ₪שרימפס ברוטב חמאה, שום ויין לבן

ת
קריו

עי

*כל משקלי הבשר הם לפני צליה / בישול / טיגון. 
**ניתן לקבל חלק מהמנות בתפריט כמנות טבעוניות - שאל את המלצר/ית.

ם 
ת ילדי

ח
ארו

₪ 49

מנה עיקרית לבחירה

פסטה ברוטב עגבניות
פיצה אישית

שניצל וצ׳יפס
המבורגר וצ׳יפס

שתייה קלה לבחירה
קינוחים לבחירה:

מזרק שוקולד
כדור גלידה וניל/שוקולד

סלט ניסואז
חסה, עגבניות שרי, שעועית ירוקה, תפו"א, ביצה 

קשה מגורדת, טונה, בצל סגול ובצל ירוק קצוץ 
ברוטב וויניגרט בלסמי מתקתק

₪ 59

סלט חלומי
עלי רוקט, חסה, בצל סגול וירוק, רצועות מלפפון, 

גמבה אדומה, גזר וקוביות חלומי קריספיות ברוטב 
ווינגרט  בלסמי

₪ 59

סלט קיסר
 לבבות חסה פריכים, רוקט, עגבניות שרי,

בצל סגול, צנונית, קרוטונים וחזה עוף
על הגריל וגבינת פרמז׳ן מעל

₪ 59

קפרזה טרנטינו
עגבניות שרי מנומרות וצהובות, ארטישוק, מוצרלה 

טרייה, זיתי קלמטה, בצל סגול,
שמן זית וחומץ בלסמי

₪ 59

* כל הסלטים מוגשים עם לחם הבית

ם
טי

סל

* ניתן לקבל חלק ממנות הפסטה ללא גלוטן / חיטה מלאה

לזנייטה בולונז
פסטה טרייה עם בשר בקר טחון, ירקות שורש 
ועגבניות בבישול ארוך, עם מעט שמנת מתוקה

₪ 63

רדיאטורה קרבונרה
63 ₪פסטה טרייה עם אווז מעושן ברוטב שמנת עדין

קאפלאצ'ו סלק
65 ₪פסטה טרייה ברוטב שמנת ופרמז׳ן

פסטה רדיאטורה
פסטה טרייה עם עגבניות שרי, זיתי קלמטה, 

רוטב שמן זית וחמאה
₪ 63

רביולי גבינות 
פסטה טרייה עם פרמז׳ן, מוצרלה, מסקרפונה 
וריקוטה ברוטב שמנת, שום ופטריות שמפיניון 

ופורצ׳יני

₪ 65

רביולי בטטה 
פסטה טרייה עם רוטב עגבניות טריות, שום, 

בזיליקום, ונגיעות שמנת
₪ 65

טורטליני פטריות יער
 פסטה טרייה במילוי פטריות יער,

עם גבינת פרמז'ן מגורדת
₪ 65

קנלוני במילוי ריקוטה ותרד
פסטה טרייה במילוי תרד, ריקוטה ומסקרפונה, 

מוקרם בתנור אבן
₪ 65

ספגטי נפוליטנה
49 ₪עגבניות, בצל, שמן זית ובזיליקום                               

ספגטי אליו אוליו 
שמן זית, שום, זיתי קלמטה, עגבניות שרי 

ופטרוזיליה
₪ 53

לינגוויני ארבייאטה 
53 ₪עגבניות, שמן זית, צ׳ילי חריף, שום ופטרוזיליה

חונקי כמרים
מוגשים ברוטב שמנת עם ארטישוק, חמאה, 

פלפל שחור ופרמז׳ן
₪ 63

לינגוויני כדורי בשר
63 ₪פסטה עם כדורי בשר, עגבניות וגבינת פרמז׳ן

 ניוקי תפו״א
ברוטב לבחירתכם - שמנת / עגבניות / שום 

ובזליקום 
₪ 63

ניוקי ערמונים
63 ₪ניוקי תפו״א ברוטב שמנת וערמונים קלויים

פטוצ׳יני אלפרדו
63 ₪פטריות פורצ׳יני ושמפניון, שמנת, חמאה ובצל

לזניה טרי קולור
דפי לזניה תרד, ריקוטה, פרמז׳ן, קשקבל 

ומוצרלה, רוטב עגבניות טרי וירקות שורש
₪ 65

לזניה בולונז 
דפי לזניה, בשר בקר טחון עם ירקות שורש 

ועגבניות בבישול ארוך, מוצרלה מוקרמת מעל
₪ 65

פסטה משוגעת
פסטה פפרדלה, חמאה ושמן זית, רצועות סינטה 

טרייה, פרמז׳ן, קונפי עגבניות וירקות מהאש
₪ 79

פסטה נרה
פסטה שחורה, שרימפס וקלמרי ברוטב עגבניות 

פיקנטי/שמנת
₪ 89

פפרדלה סלמון
ברוטב שמנת עם סלמון מעושן, סלמון טרי, ביצי 

קוויאר ועירית קצוצה מעל
₪ 79

ת
טו

ס
פ

מרק עגבניות
עגבניות ואורז ריזוטו סמיך ועשיר, 

מוגש עם ברוסקטת פרמז׳ן
₪ 35

מרק מינסטרונה
ירקות, שעועית לבנה ופסטה

₪ 35

ם
קי

מר

*מוגש לילדים עד גיל 12



אספרסו קצר / ארוך

אספרסו כפול / כפול ארוך

אמריקנו

קפוצ'ינו / קפוצ'ינו גדול

לאטה מקיאטו

תה 

נס קפה / על חלב

שוקו חם

קפה קר / שוקו קר

9 ש״ח

11 ש״ח

11 ש״ח

16/14  ש״ח

16  ש״ח

11  ש״ח

13  ש״ח

13  ש״ח

13  ש״ח

שתיה חמה



הקינוחים שלנו 

קסטה שחור לבן
מוגשת עם רוטב שוקולד חם מעל

39 ש״ח

מילפיי ברולה
 שכבות של קרם ברולה קפוא,
 טוויל פריך ובננות מקורמלות

ברוטב טופי קרמל חם

43 ש״ח

נמסיס
 עוגת שוקולד נימוחה ברוטב 

 שוקולד חם, מוגשת עם קצפת, 
טוויל פריך וכדור גלידת ווניל

*ללא גלוטן

41 ש״ח

טירמיסו
שכבות של בישקוטים ספוגים 

באספרסו, קרם גבינת מסקרפונה 
וקפה, בעיטור קקאו 

41 ש״ח

פאי לימון פיסטוק
 פאי מבצק פריך עשיר במילוי
קרם פיסטוק וקרם לימון אפוי

41 ש״ח

גבינה סיציליאנית
 עוגת גבינה אפויה איטלקית

 במרקם קטיפתי, בשילוב של
 פקאן מסוכר, אשכולית אדומה,

 פיסטוק קלוי ושוקולד חלב
 על מצע של עוגיות חמאה,

בציפוי קרם שמנת עדין ורוטב תות

41 ש״ח

רוגלך
 רוגלך חמים תוצרת בית במילוי
נוטלה/ממרח לוטוס )טבעוני(* 

29 ש״ח

אפוגטו
כדור גלידת וניל

עם מנת אספרסו איטלקי מעל

19 ש״ח



c
k

t a

l
s

i

oc
alcohol

 COCO
BAMBINO
ג'ין גורדונס, סירופ מלפפון
ולמון גראס, לימון,
בזיליקום וטוניק

aperol
spritz
אפרול, קאווה וסודה

captain
sour
רום קפטן מורגן ספייס, 
סירופ מוחיטו,
לימון וסודה 

ם ע
ל ו ה ו כ ל א

-
₪ 45

₪ 35

א ל ל
ל ו ה ו כ ל א

-

virgin
mary
מיץ אננס, לימונדה
וסירופ מוחיטו

pink
lemonade
מיץ לימונענע, מיץ חמוציות,
מחית תות ולימון טרי

ibiza
sunset
סירופ פסיפלורה, מיץ
תפוזים ומיץ חמוציות

ל ו ה ו כ ל א ט  י ר פ ת  STRAWBERRY
BOMB

קטל וואן ציטרון, סירופ 
מוחיטו, מחית תות, 
לימונדה, נענע



אפרטיף
-

27 אפרול 

35 מרטיני צינזאנו ביאנקו 

35  מרטיני צינזאנו רוסו   

37 קמפרי   

דז׳סטיף
-

35 אמרטו רמזוטי   

35 לימונצ׳לו וילה מסה   

35 פרנה ברנקה   

 39 ייגרמייסטר   

ליקרים
-

37 פיג׳לינג 

39 בייליס 

39 אמרטו דיסארונו 

41 סאוטן קומפורט 

וויסקי
-

33 ג׳וני ווקר רד 

39 ג׳וני ווקר בלאק 

37 ג׳יימסון 

39 ווילד טרקי 

40 ג׳ק דניאלס 

40 ג׳ק דניאלס דבש 

49 גלנדפידיך 12 ספיישל 

רום
-

32 בקרדי סילבר 

37 קפטן מורגן ספייס  

וודקה
-

37 סמירנוף   

40 קטל וואן/קטן וואן ציטרון   

שתייה קלה
-

11 נביעות מינרלים / קינלי סודה /  

קוקה קולה / קולה זירו / דיאט קולה   

13 פאנטה / ספרייט / ספרייט זירו / פיוז טי  

ענבים / תפוחים צלול / נביעות בטעמים  

13 אשכולית אדומה /  תפוזים / לימונדה   

13 ויסוצקי אייס 

19  לימונענע גרוס 

25  FERRARELLE מים מינרליים מוגזים 750 מ״ל

25  NATIA מים מינרליים 750 מ״ל

יין לבן
-

30/59/110 שרדונה, הר, תבור, ישראל 

30/59/110 סואבה, דוק אסרה, צ'זרי, איטליה 

30/59/110 גוורצטרמינר, הר, תבור, ישראל 

יין אדום
-

33/65/129 קברנה סוביניון, אדמה, תבור, ישראל 

30/59/110 פרימיטיבו, פרינצ'יפסקו, איטליה 

30/59/110 וולפוליצ׳לה, דוק אסרה, צ׳זרי, איטליה 

30/59/110 מלבק, טריבנטו, ארגנטינה 

רוזה
-

30/59/110 רוזה, הר, תבור, ישראל 

מבעבעים
-

29/119 למברוסקו רוזה צ׳ילטו 

29/119  קיארלי קאווה רוג׳ר דאוניה סאקו 

בירות
-

חבית
29/33 קרלסברג 5%  

31/36 סטלה ארטואה 5.2%  

31/36 ווינשטפן 5.4%  

בקבוק
33   SOMERSBY סיידר תפוחים ללא גלוטן

35 קורונה 4.5%  

39 קסטיל רוז' 8%  

צ׳ייסרים
-

10 סמירנוף   

10 פידג'   

15 קפטן מורגן ספייס   

15 קמפרי    

17 וויסקי ג׳וני ווקר רד   

19 וויסקי ג׳וני ווקר בלאק   

19 וויסקי ג׳ק דניאלס דבש   

ג׳ין
-

39 גורדונס 

41 טנקרי  


