
בוקר

פיצה מרגריטה קלאסית
רוטב עגבניות, מוצרלה, בזיליקום.

פיצה קלאברינה
כשר,  פפרוני  מוצרלה,  עגבניות,  רוטב 

בצל סגול, אורגנו.

פיצה ספינאצ‘י
תרד בשמנת, חזה אווז, חלמון ביצה.

פיצה בולונז
ברוטב  ארוך  בבישול  בשר  ראגו  תבשיל 

עגבניות ועשבי תבלין.

פיצה מריאנרה
רוטב עגבניות, פטריות שמפניון, אנשובי, 
שמן  מגולף,  פרמזן  רוקט,  עלי  זיתים, 

זית.
פיצה ביאנקה

רוטב טרטופו, פטריות שמפניון, מוצרלה 
באנלו ובזיליקום.

פסטה ארבייטה
אורגנו  שאטה,  שום,  עגבניות,  רוטב 

ופרמזן מגולף.

פסטה רוזה
טימין  מסקרפונה,  גבינת  עגבניות,  רוטב 

ושום.

פסטה בולונז
אדומה,  טונה  חריף,  צ‘ילי  שום,  צלפים, 

אורגולה, פרמזן מגולף.

פפרדלה שמנת פטריות
פטריות פורטבלו, שום, מרווה, אגוז 

מוסקט, מלח גס, פלפל גרוס \ פילה בקר

ריזוטו פטריות
עם מחית כמהין, טימין, פרוסות פטריות 

שמפניון ......... ופרמזן מגולף

ניוקי ערמונים
קרם מסקרפונה, אבקת פטריות, פורציני 

ופרמזן מגולף.

רביולי בטטה

רביולי עזים

פסטות סלטיםראשונות

פפרדלה \ לינגוויני \ פנה . 
סוגי פסטות

כל הפסטות מוגשות בליווי סלט עלים

סלט יווני
מלפפון, עגבניות, בצל סגול, גמבה צהובה, 
זיתים, צנונית, אורגנו טרי-יבש, פטה בקר 

בשמן זית ולימון.

סלט פנצנלה
עגבניות  מקרמל,  סגול  בצל  שרי,  עגבניות 
קרעיגבטה  אדום,  בזילקום  נענע,  שמש, 
בלסמי  ברוטב  בקר,  מוצרלה  קריספיים, 

מצומצם.

סלט קיסר
לביבות חסה ערבית, קרוטנים, ביצה קשה, 
רוטב קיסר ופרמזו מגולף - תוספת עוף 10 

ש“ח.

סלט חלומי
אייסברג אורגולה, תמרים, אגוזי מלך, בצל 
סגול מקורמל, עגבניות שירי, ברוטב וינגרט 

רימונים.

סלט בריאות
בצל  חמוציות,  שחורות,  עדשים  בורגול, 
ברוטב  קלויים  בוטנים  שבבי  נענע,  סגול, 

חומץ תפוחים.

סלט ארטישוק ופטה
בצל  ארטישוק,  אורגולה,  אייסברג  חסה 
צלויות,  פורטבלו  פטריות  מקורמל,  סגול 
עבניות שרי, זיתי קאלמטה, פטה מגורדת, 

ברוטבוינגרט ירוק

פוקצ‘ה
רוטב  גס,  מלח  טימין,  שום,  זית,  שמן 

עגבניות ונגיעת בלסמי.

ארנציני
כדורי ריזוטו וגבינת מוצרלה בפנקו מטוגן, 

ורוטב עגבניות קלאסי.

ארטישוק כמהין
על  צרוב  כמהין,  בשמן  ארטישוק  יחי‘   3

פלאנצ‘ה, פרמזן מגולף ושמן צ‘ילי.

קלצונה
קלוי,  פלפל  עגבניות,  רוטב  פיצה,  בצק 

בזילקום, זיתי קלמאנטה וגבינת פטה.

בורטה
גבינת  פסטו,  צלויות,  עגבניות  פרוסות 

בורטה, בלסמי מצוצם.

קרפצ‘ו
בלסמי  לימון,  זית,  בקר,שמן  פילה  נתח 

מצומצם, בייבי אורגולה ופרמזן מגולף.

בוקר אדממה
ביצת עין \ עין הפוכה \ אומלט \ מקושקשת

גבינת שמנת, לבנה  סלט קצוץ, סלט טונה, 
לבן,  לחם  אבוקדו,  וזעתר,חומוס  זית  שמן 

מחמדת, שתיה קרה\חמה 
עישבי  פטריות,  בצל,   : לאומלט  תוספות 

טיבול, מצורלה מגורדת, פטה

שקשוקת הבית
מוגשת עם סלט קצוץ, טחינה ביתית, לחם 

לבן או דגנים, שתיה חמה\קרה.

פיצות
4042\28

46\32

46\32

46\32

46\32

42

50

55

49\62

55

55

45

45

46\32

44

42

44

44

44

48

48

שקשוקה ים תיכונית
סלט  בליווי  טחינה,  פטה,  גבינת  חצילים, 

קצוץ לחם לבן \ מחמדת.

שקשוקה מרגז
מרגז, מוגשת עם סלט קצוץ, טחינה ביתית, 

לחם לבן או דגנים, שתיה חמה\קרה.
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פילה בקר צרוב
בליווי תפו“א אפוי בשום ורוזמרין, בליווי 

סלט ארגולה ובצל סגול בתחמיץ.

פילה סלמון
שום,  מוקפצת,  ירוקה  שעועית  בתוספת 

טימין, תבשיל פלפלים קלויים.

85
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עיקריות

תוספת חזה עוף לפסטות ב- 10 ש“ח

פיצה מרגריטה אישית
לינגוויני ברוטב עגבניות \ שמנת

חזה עוף, אורז לבן וקלח תירס
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בית קפה איטלקי

ֶאָדָמֶמה

קינוחים

רוזלעך
מסקרפונה  נוטלה,  במילוי  פיצה  בצק 

ואבקת סוכר.

פינדנט שוקולד עשיר
שוקולד עשיר עם גאנש לבן בליווי כדור 

גלידה וניל.

קרם בורלה
קרם שמנת עשיר, סוכר דמררה צרוב. 
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אספרסו קצר \ ארוך
אספרסו כפול

קפה נמס
קפוצ‘ינו

הפוך
שוקו

מקיאטו
תה

קפה שחור

10\7
10
10
10
10
10
10
7
7

שתייה חמה

קולה\זירו\ספרייט\פאנטה
מים בטעמים
מים מינרליים

תפוזים
סודה

XL BLUE
כוס לימונדה \ תפוזים

לימונענע גרוס
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שתייה קלה

Bon Appétit 


