
 
 

 תפריט קלאטה
 

 ראשונות
 

Antipasti 

 Focaccia e salsa   ₪ 36 ומטבלים פוקאצ'ה

 Bruschetta Pomodoro e Basilico ₪ 44 ברוסקטה עגבניות  

  Carciofi e zucchini fritti 48₪ ארטישוק וזוקיני קריספי

 Melanzana alla Parmigiana ₪ 54 לה פרמז'נה -מלנזנה אה

 Calamari fritti ₪ 59  קריספי קלמרי

 Bruschetta con Salmone, Carciofi e Caprino ₪ 62 ברוסקטה עם סלמון, ארטישוק וגבינת עיזים

 Burrata ₪ 62 ופסטו עם עגבניות שרישל עברי מוגשת בוראטה ה

 Carpaccio di Manzo ₪ 63 ו בקר קרפצ'י

  Cichti di carne 68₪ רצועות בקר,ברוקומיני וסלקים-יקטי די קרנהצ'

 Vitello Tonnato ₪ 69 טואויטלו טונ

 Crudo di tonno ₪ 78 טרטר טונה 

 Cozze Marinara 84₪ ולימון, חמאה ברוטב יין לבן מולים

 מרקים
 

Zuppe 

 Zuppe de jornoi ₪ 36 מרק היום

 Minestrone ₪ 36 מינסטרונה

 סלטים
 

Insalate 

 Caprese ₪ 54 מוצרלה וחומץ בלסמישרי עגבניות  - קפרזה

 Insalata Mista ₪ 54  מיסטה אינסלטה 

 Carciofi alla Romana ₪ 61 ארטישוק בסגנון רומאי - קרצ'ופי אלרומנה

 Tricolore ₪ 62 בזיליקוםועגבניות, אבוקדו, מוצרלה  - טריקולור

 Insalata di mare 64₪  םסלט פירות י

 Cesare con Pollo ₪ 68 , שרי, קרוטונים ופרמזןעוףרצועות  – קיסר

נתחי טונה צרובה, ביצה קשה, תפו"א  - ניזארדה

 על מצע עלים  ושעועית ירוקה
78 ₪ Nizzarda  

 פיצות
 

Pizza 

 Margherita ₪ 63 מרגריטה 

 Funghi ₪ 65 פונגי

 Vegetariana  ₪ 70 צמחונית

 Napoli ₪ 75 אנשובי, צלפים וזיתים  -נאפולי 

 Stagioni 4 ₪ 75 ארטישוק, נקניקים, זיתים ופטריות  - קוואטרו סטג'וני

 Formaggi 4 ₪ 75 ארבע גבינות  -קוואטרו פורמז'י 

 Diavola ₪ 75 פפרוני וצ'ילי  -דיאבולה 

 Fiorentina 79₪ עלי מנגולד וביצה-פיורנטינה

  Mediterranea ₪ 82 גבינת עיזים עגבניות מיובשות ופסטו -מדיטרניה 

 Bresaola, pomodorini e rucola ₪ 82 רוקט, פרמזן וברזאולה   -ברזאולה 

 scozzese 84₪ מעושן, מסקרפונה ואורוגלה  סלמון -סקוסזה



 
 

 

 קלצונה

 

 

 

Calzone 

 Calzone Vegetariano ₪ 78 ועגבניותמוצרלה , וק, פטריותקלצונה ארטיש

 Calzone Mozzarella e Peperoni ₪ 82 קלצונה פפרוני ומוצרלה ברוטב עגבניות

  Mascalzone ₪ 82 קלצונה ופיצה, נקניקים זיתים ופטריות -מסקלצונה 

 

 

 

 אלסיוהפסטות של 

 

 

 

 

Pasta Fresca 

 Penne Arrabbiata ₪ 65 עגבניות חריף - פנה ארביאטה

 Spaghetti Carbonara ₪ 68 חלמון ביצה, בייקון טלה ופרמזן - ספגטי קרבונרה

  Lasagna ₪ 74 לזניה

 Spaghetti Bolognese ₪ 76 ברוטב בולונז  ספגטי

 Penne ragù di pollo e funghi ₪ 78 פנה בראגו עוף ופטריות

 Penne siciliana ₪ 78 רוטב נאפולי,חציל,ריקוטה -פנה סיצ'יליאנה

 Gnocchi Sorrentina ₪ 79 עגבניות ומוצרלה - ניוקי סורנטינה

 Gnocchi ai quattro formaggi ₪ 82 ניוקי ארבע גבינות

 Risotto carciofi e melanzane ₪ 82 אספרגוס ברוקולי קישוא וריקוטה מגורדת ריזוטו

 Passatelli con Porcini e Crema ₪ 86 פאסטלי עם שמנת ופטריות

 Tagliatelle ragù di d’Agnello 87₪ בראגו טלה ויין לבן טליאטלה

 Tagliatelle amatriciana 87₪ עגבניות, בייקון טלה ופרמזן -טליאטלה אמטריצ'יאנה 

 Tagliatelle ganberi e- granchio 89₪ ושרימפס טליאטלה סרטנים

 Ravioli ragù di spigola 95₪ בראגו לברק רביולי ריקוטה ותרד,

 Spaghetti Pescatora ₪ 95 פירות ים עם יין לבן, עגבניות  ספגטי

 Specialita’ del giorno 92₪ ספיישל היום

 

 בשר
 

Carne 

 Cotoletta alla milanese ₪ 89 מילנסה מוגש עם פסטה נאפולי-קוטולטה אלה

 Scaloppina ai Funghi Porcini con Patate al forno ₪ 95 מוגש עם תפו"אבשמנת ופטריות סקלופיני עגל 

 Fileto de manzo 176₪ גרם  250פילה בקר 

T-bone  600 220₪ T-bone 600 

  Carré d’Agnello in Crosta d’erbe Aromatiche ₪ 168 , מוגש עם ירקותטלה עשבי תיבולצלעות 

 

 ים
 

 

Dal Mare 

 Salmone al Forno con Verdure assortite 108₪ סלמון אפוי בעשבי תיבול מוגש עם ירקות

פילה מוסר בגריל מוגש עם ברוקולי, זיתי קלאמטה 

 וצנוברים
118 ₪ Palamida alla griglia con broccoli olive e pinolii 

 Spigola al Vapore con Verdure assortite 130₪ פילה לברק מאודה מוגש עם ירקות מאודים

, שרי מוגש עם מנגולדלבן עם מולים ביין  לברקפילה 

 וזיתים
154₪ Spigola all’acqua pazza con Cozze e Bietole 

   

  22/2/20 

   



 Dolcetti fatti in Casa  מבחר קינוחים

 Fragole con panna ₪ 36 תותים במרינדת לימון וקצפת

 Dolci secchi con Zabaione x2 ₪ 36 סועדיםזביונה לזוג קרם חת מתוקים וצל

 Dolci secchi con Zabaione x4 ₪ 46 ארבעה סועדיםזביונה לקרם צלחת מתוקים ו

 Affogato al caffe \ amarena ₪ 42 אמרנהאפוגטו קפה / דובדבני 

 Panna cotta al cioccolato bianco con frutti di bosco ₪ 48 שוקלד לבן ופירות יערפנהקוטה 

 Tiramisu ₪ 48 טירמיסו

 Crema di pistacchio con Crumble di cacao ₪ 48 קרם פיסטוק עם קראמבל קקאו

 Cheescake all’Amarena ₪ 48 עוגת גבינה עם דובדבני אמרנה

  Coppa Calata 48₪ גלידת סאנדיי 

 Vin Santo e Cantucci 48₪ וינו סאנטו ועוגיות קאנטוצי

 Coppa bambino ₪ 36 גלידת ילדים 

 Calzone mascarpone e Nutella ₪ 68 קלצונה מסקרפונה ונוטלה
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