


BREAKFAST

START
ERS

SALADS

ארוחות בוקר
 מוגשות בימים א׳-ה׳ בין השעות 09:00-13:30, 

ביום ו׳ בין השעות 08:00-13:00

ארוחת בוקר ישראלית - יחיד/זוגי | 115/69
 2 ביצים לבחירה, סלט אישי, פלטת מטבלי הבית, 

 סלסלת לחם, מוזלי, שתיה קלה ושתיה חמה. 
 תוספות לחביתה: בצל / עשבי תיבול ללא תשלום 

 פטריות / בולגרית 3 ₪, צהובה / מוצרלה 6 ₪
הגדלת שתייה חמה 4 ₪ / שתייה מוגזת 6 ₪

שקשוקה ביתית | 57
 מוגשת כל היום: 2 ביצים עשויות לבחירה, טחינה, זיתים טעימים, סלט אישי, 

תפוזים/לימונדה, סלסלת לחם.

שקשוקה רומית | 62
מוגשת כל היום: 2 ביצים עשויות לבחירה, קוביות חציל, בולגרית מגורדת, 

טחינה, זיתים טעימים, סלט אישי, תפוזים/לימונדה וסלסלת לחם.

שקשוקה איטלקית | 63
מוגשת כל היום: 2 ביצים עשויות לבחירה, פסטו, מטבעות עיזים, טחינה, זיתים 

טעימים, סלט אישי, תפוזים/לימונדה וסלסלת לחם. 

ארוחת בוקר בגליל | 47
 בצק פיצה שנפתח ונאפה במקום, רוטב עגבניות, ביצת עין, 

בולגרית מגורדת, סלט אישי ושתייה קלה.

פרנצ׳ טוסט מלוח | 49
קסטן אפוי בתנור עם ביצת עין ומוצרלה, גבינת שמנת ושתייה טבעית.

לחם הבית | 25
פוקאצ׳ה ומטבלי הבית.

ראשונות
ארנצ׳יני | 43

כדורי ריזוטו וגבינות בציפוי פירורי לחם, רוטב עגבניות, פסטו, פרמזן.

חציל קרוע | 39
חציל קלוי על אש, צ׳ימיצ׳ורי, טחינה, ברוסקטות.

פולפטה אל פומודורו | 44
 הגרסה שלנו לחריימה – קציצות דג ברוטב עגבניות פיקנטי אפויות 

תחת מכסה בצק. 

אינבולטיני | 39
גלילות חציל במילוי גבינות ופסטו על רוטב עגבניות ומוצרלה.

פונגי ריפיני | 47
פטריות ממולאות בגבינות ופסטו, אפויות ברוטב שמנת ומוצרלה.

גראטן תפו"א | 38
תפו"א ברוטב פונג׳י מוקרם.

פטריות מצופות | 47
ממולאות בגבינות ופסטו, ציפוי פירורי לחם, איולי צ׳ילי פסטו, פרמזן. 

קבב ים | 43
קבב דגים על מצע סלסת עגבניות פיקנטיות וטחינה. 

קפרזה | 39
מוצרלה, בזיליקום, עגבניה בשמן זית בלסמי.

ריזוטו | 43
ריזוטו פיטריות, פרמז׳ן ושמן כמהין.

קרנץ׳ סלמון | 49
נתחי סלמון מצופים בפירורי לחם, איולי צלפים וסלט קטן.

פוקאצ׳ות 
קלאסית | 32

שמן, קונפי שום, פרמזן.

פלפל | 35
קרם פלפלים, לאבנה, קונפי שום.

עגבניה | 33
ממרח עגבניות מיובשות, סלסת עגבניות, בצל מדורה, כוסברה. 

חציל | 35
פסטו, חציל קלוי, גבינת עיזים. 

סלטים
סיציליאני | 55

 עלים, מלפפון, עגבניה, פלפל קלוי, בצל סגול, זיתי קלמטה ופלטת פטה 
בתיבול שמן זית, מלח ומיץ לימון.  

קיסר | 56
 עלים, שרי, רוטב קיסר אליפות, קרוטונים שלנו, שקדים קלויים, 

ביצה מגורדת, פרמזן. 

סלטונה | 53
 עלים, שרי, זיתי קלמטה, מלפפון, בצל ירוק, מלפפון חמוץ, טונה, תפו״א, 

ביצה קשה. בתיבול שמן זית, מלח ומיץ לימון.  

סלט חלומי | 58
 עלים, שרי, מלפפון, גזר, פטריות, קרוטונים, אגוזי מלך, קוביות חלומי מטוגנות 

בתיבול שמן זית, מלח ומיץ לימון. 

סלט בריאות | 55
 בורגול, עדשים שחורות, שרי, כוסברה, נענע, צנונית, פטרוזיליה, 

 זיתי קלמטה, שרי מדורה, סלרי, טחינה גולמית, סילאן. בתיבול שמן זית, 
מלח, פלפל ומיץ לימון.

סלט חם | 54
 עלים, מלפפון, גזר, פקאן מסוכר, שרי מדורה, קרוטונים, מיקס פטריות 

ובטטה חמים בתיבול ויניגרט הדרים.

סלט פרדיסו | 59
 מלפפון, שרי, קולורבי, גזר, עשבי תיבול, חציל קריספי וגבינת פטה 

בתיבול מיץ לימון ושמן זית.

סלט קינואה | 55
 בטטה אפויה, צנונית, קינואה, שקדים, פטרוזיליה, זיתי קלמטה, 

תערובת ג׳עלה, בתיבול שמן זית ולימון. 

מנות ילדים
פסטה דובונים | 39
רוטב עגבניות/שמנת

פיצה ילדים | 39 
רוטב עגבניות/שמנת וגבינה

כל תוספת 3 ₪

לחם הבית
חציל קרוע / אינבולטיני

סלט כמו בבית
פולפטה / קבב דגים / פטריות מצופות

ארנצ'יני

 דיל 
 ראשונות 
משפחתי

 5 מנות ראשונות 
 המוגשות 

למרכז השולחן

131



DESSERT

PASTA

PIZZA

FISH

מנות משפחתיות
 רק אצלינו בפרדיסו משפחות 

נהנות יותר ומשלמות פחות

מנות ענקיות המיועדות ל-2-4 סועדים.

ארנצ׳יני | 99 

חצי קילו סלמון על מצע ירקות | 159 

לזניה | 102 

סלט סיציליאני | 129 

סלט חלומי | 139 

סלט טונה | 110 

פיצה ענקית | 79 

ספגטי נפוליטנה ענק | 95 

פנה פונגי | 112

פסטה
הפסטות שלנו טריות עשויות 100% קמח דורום

 פנה / פטוצ׳יני / פפרדלה
 תוספת: 

ניוקי סלק | 12  רביולי גבינה / בטטה | 14 
תוספת הקרמה | 9  ניוקי תפו"א / מטוגן | 10 

תוספת לפסטה ללא גלוטן | 6 

נפוליטנה | 52
רוטב עגבניות ביתי.

מילנזנה | 55
רוטב עגבניות, קוביות חציל, זיתי קלמטה, שום, צ׳ילי ופטה מגורדת.

ארביאטה | 54
רוטב עגבניות, פלפל חריף, כוסברה, זיתי קלמטה. 

פונג׳י | 57
שמנת, פטריות, שום ויין לבן.

שמנת בטטה | 57
קרם בטטה, שום, יין לבן, קוביות בטטה ושמנת.

פסטו קרמה | 56
בזיליקום, אגוזי מלך, פרמזן, שום, שמנת ויין לבן.

שמנת ערמונים | 59
ערמונים, שום, יין לבן ושמנת. 

סלמון שמנת | 65
קוביות סלמון טרי צרובות, שמנת, בצל ירוק, שום, ויין לבן. 

רוזה | 56
רוטב עגבניות, שמנת, יין לבן ושום. 

טומטו קרם | 55
עגבניות מיובשות, שום, יין לבן ושמנת. 

אליו | 49
שמן זית, שרי, שום קונפי, צ׳ילי, פטרוזיליה, יין לבן ופרמזן. 

אליו ללא פרמזן | 49
שמן זית, שרי, שום קונפי, צ׳ילי, פטרוזיליה ויין לבן. 

לזניה ביתית | 48
עלי פסטה טריים, רוטב רוזה / שמנת / עגבניות במילוי משתנה.  

פיצה
תוספת לפיצה ללא גלוטן | 5 

 תוספות לבחירה: עגבניה, זיתים שחורים/ירוקים, פטריות, תירס, 
 חציל, בטטה, פלפל קלוי, ביצה קשה, אננס | 4 

פטה, עזים, אנשובי, טונה | 6 

פיצה מרגריטה | 45
רוטב עגבניות, מוצרלה, גבינה צהובה. 

 פיצה מאטו | 57
רוטב עגבניות, מוצרלה, אננס, פלפל חריף. 

פיצה ים תיכונית | 61
 רוטב עגבניות, פסטו, מוצרלה, פרוסות עגבניה, זיתי קלמטה, 

בצל סגול, גבינת פטה.

פיצה ביאנקה | 59 
רוטב שמנת, פטריות צלויות, מוצרלה וצהובה.

פיצה תרד | 59
רוטב שמנת, תרד, צ׳ילי וביצת עין.  

קלצונה | 49 
רוטב עגבניות, מוצרלה. ניתן להוסיף תוספות.

דגים
הדגים שלנו הינם דגים טריים שנלכדו ברשתו של סעדה.

פילה סלמון | 91
סלמון צרוב על מצע חצי בטטה אפויה בקרנץ׳ שקדים ופטריות. 

סלמון בחמאת עגבניות | 94
מוגש על מצע רביולי וחמאת עגבניות.

מוסר פיקנטי | 89
מוגש על מצע פטריות פיקנטיות וחצי פטטה אפויה בקרנץ׳ שקדים.

פילה מוסר ים | 89
מוגש על מצע רביולי, שרי, מיקס פטריות ועשבי תיבול.

דג שלם | 94
מוגש עם מיקס פטריות ואצבעות בטטה.

פלטת דגים | 189
מיקס דגים על מצע ירקות בגריל.

קינוחים
עוגת שוקולד חמה | 39

מלאה בשוקולד מבפנים ומבחוץ )ללא קמח( מוגשת עם גלידת וניל. 

קסטת שוקולד לבן | 42
 סנדוויץ׳ של מרנג אגוזים ושוקולד במילוי קרם שוקולד לבן, 

מוגש עם גנאש שוקולד חם וכדור טראפלס. 

שילה | 39
 עוגת שכבות. מצע בראוניז, קרם ריבת חלב, קרם קפה, 

חוטי מייפל וגנאש אספרסו. 

קרם ברולה קלאסי | 42
וניל על וניל.

תותים במסקרפונה )בעונה( | 45

נוהגים היתרנטול גלוטןמנה טבעונית

שחיתות

29 ₪ לאדם

קינוח שמוכן לעיני הלקוח
מתאים ל-3-4 אנשים



BEVERAGES

HOT

DRINKS

WINE

שתייה קלה
קוקה קולה | 13 

זירו | 13

ספרייט | 13 

זירו ספרייט | 13 

פאנטה | 13 

קינלי סודה | 11 

 13 | FUZE tea

נביעות מים מינרלים | 11 

 Ferrarelle - מים מינרלים מוגזים טבעיים
330 מ״ל | 16 / 750 מ״ל | 29

מים בטעמים | 13 

לימונדה/ ענבים / תפוחים | 12 

מאלטי בירה שחורה | 14 

קפה קר קטן/גדול | 18/14 

תפוזים סחוט / גזר סחוט | 15 )מוגשים על השעה 18:00(

לימונענע גרוס | 19 / תוספת ערק | 10

שתייה חמה
תה נענע | 11 

קנקן חליטת תה בטעמים | 32

קפה שחור | 10 

אספרסו קצר/ארוך | 10 

אספרסו כפול | 11 

מקיאטו קצר/כפול | 12/10 

הפוך קטן/גדול | 14/12 

אמריקנו קטן/גדול | 11/10 

שוקו חם | 14 

שוקו פרלינים | 18 

נס על חלב קטן/גדול | 14/12 

תוספת קצפת | 6

אלכוהול 
ג'יימסון | 36

רד לייבל | 38

בלאק לייבל | 48

גולד לייבל | 56

קמפרי | 32

ארק | 32

גרייגוס | 52

רוסקי | 38

תוספת משקה אנרגיה | 11

תוספת ראשן/אננס | 12

בירות בבקבוק

קרלסברג | 25

סטלה | 26

טובורג | 26

ווינשטפן | 28

קוקטיילים 
מוחיטו הארק | 35

מיץ לימון, מי סוכר, קרח גרוס, ערק, ספרייט, נענע ופלח לימון.

סנגריה קרה | 35 
 מיץ לימון, מי סוכר סאוור, קרח, פירות, תפוזים, יין אדום, נענע ופלח לימון. 

אפשרות לסנגריה ללא אלכוהול )תירוש(.

38 | Summer Breeze
וודקה, ליקר אפרסק, מיץ תפוחים, קרח וג’ינג’ר אייל.

יינות 
מבעבעים

קאווה / למברוסקו / רוזה | 99

עד 119 ₪

יינות אדומים

קברנה סוביניון הר תבור | 49 / 109

קברנה סוביניון של סדרת אדמה, 375 מ״ל | 79

קברנה סוביניון של סדרת אדמה, 750 מ״ל | 119 

יינות לבנים 

שרדונה הר תבור | 49 / 109 

שרדונה של סגרת אדמה, 375 מיל' | 79

גוורצטרמינר של סדרת אדמה | 119

עד 159 ₪

יין לבן 

גוורצטרמינר תבור | 129 

עד 239 ₪

יינות אדומים

סופה של סדרת תבור, 750 מ״ל | 206

יינות לבנים

ריזלינג של סדרת שחר | 203


