
ניתן לקבל כמנה טבעונית ניתן לקבל כמנה ללא גלוטן 

desserts

מנות אחרונות

טירמיסו מסורתי
 בישקוטים באספרסו, קרם מסקרפונה איטלקי בעיטור קקאו

 42

קנולי איטלקי
 גלילי בצק פריך במילוי קרם מסקרפונה מעוטרים בדובדבני אמרנה

 46  

קרם לימון
שכבות שטרויזל, קרם לימון מרענן ומרנג שרוף

 46  

כדור הפתעה
כדור שוקולד במילוי קרם עוגיות על מרנג איטלקי, בזילוף שוקולד חם 

 46 

עוגת גבינה קלאסית
נגיעות פירות יער 

 46 

בראוניז שוקולד טבעוני
מוס שוקולד מריר על עוגיית בראוניז בציפוי שוקולד בעיטור מוזהב

 42 

פיצה שוקולד
קרם אגוזי לוז, מסקרפונה, שברי מקופלת חומה ולבנה

 58  

אספרסו/מקיאטו - קצר/ארוך   9    אספרסו/מקיאטו - כפול/כפול ארוך   11     
אמריקנו/קפוצ'ינו קטן   12    קפוצ'ינו גדול   15     

תה   10     מים עם נענע   9     קפה שחור  10

שתייה חמה



מנה ראשונה לבחירה:

פוקאצ'ה/סלט חסות/ריזוטו פטריות/ארנצ'יני/מרק

עסקיות

Ristorante italiano

שתייה קלה:

שתייה חמה:

בירות:

שתייה קלה ומוגזים 9
פררלה אישי 10

פררלה 750 מ"ל /נטיה )מינרלים 750 מ"ל( 18

אספרסו קצר/ארוך/כפול, מקיאטו קצר/ארוך/כפול, אמריקנו, קפוצ'ינו קטן, תה, מים עם נענע, קפה שחור 7
קפוצ'ינו גדול 9

בירות סטלה חבית שליש/חצי 15 / 21
כוס יין 19

ניתן לקבל כמנה טבעונית ניתן לקבל כמנה ללא גלוטן 

עסקית 77

ארביאטה לברק פילה לברק ועגבניות חריפות

טליוליני כמהין חמאה, מחית כמהין, פרמז'ן

קפלטי בטטה שמנת, רבעי פטריות, בזיליקום

רביולי ארטישוק חמאה חומה, מנגולד, ארטישוק צלוי, צנוברים, שמנת חמוצה

אליו אוליו שרי צבעוני, קלמטה, זוקיני

פנה פוטנסקה עגבניות, קלמטה, צלפים, אנשובי, בזיליקום

פיצה מרגריטה עגבניות ומוצרלה

פיצה לבנה בשמל, מוצרלה, פרמז'ן, ריקוטה, ארוגולה

פיצה פטריות עגבניות, מוצרלה, מיקס פטריות מתובלות

פיצה שוק עגבניות, מוצרלה, זוקיני, פרוסות עגבנייה, ארטישוק

עסקית 97

פילה לברק ירקות ירוקים, קרם אפונה

פילה סלמון פירה תפוחי אדמה, בצל ופטריות צרובים

פילה דג ים קרם ארטישוק, רביולי ארטישוק, אספרגוס



Ristorante italiano

ארביאטה לברק 
פילה לברק ועגבניות חריפות 

82

טליוליני כמהין
חמאה, כמהין, פרמז'ן 

74

קפלטי בטטה
שמנת, רבעי פטריות, בזיליקום 

74

רביולי ארטישוק
חמאה חומה, מנגולד, ארטישוק צלוי, צנוברים, שמנת חמוצה 

76

אליו אוליו
שרי צבעוני, קלמטה, זוקיני 

65

פנה פוטנסקה
עגבניות, קלמטה, צלפים, אנשובי, בזיליקום 

66

פסטות טריות מקמח דורום איכותי, הנעשות לפי מתכון איטלקי מסורתי קלאסיקות איטלקיות בטריות ישראלית מנצחת

דגים טריים יום יום משודכים למיטב חומרי הגלם

מוגש עם כוס ענבים/לימונדה/תפוזים. שאלו אותנו על הפתעת ילדים

מחבתות

פוקאצ'ה
שום קונפי, שמן זית, עגבניות  

22

ארנצ'יני
כדורי ריזוטו, גבינות ובזיליקום, קרם עגבניות 

48

ריזוטו פטריות
יין לבן, פטריות, פרמז'ן

49

פולנטה
תירס טרי, פטריות, אספרגוס, כמהין, פרמז'ן 

49

קרפצ'יו דג ים
דג ים משתנה, שמן זית, מיץ לימון, צנונית, צ'ילי אדום, 

זרעי עגבנייה, מיקרו כוסברה 
56

סלט חסות
סלנובה וקיסר, פירות הדר, תפוחי עץ מקורמלים, צנונית, 

אגוזי מלך, ויניגרט הדרים 
42

סלט פרליטה
בורגול, מלפפון, בצל, חמוציות, שקדים, 

עשבי תיבול וגבינה בולגרית. 
51

פנצ'נלה בורטה 
 כדור בורטה, עגבניות, בצל סגול, אנשובי, צלפים, בזיליקום, 

קלמטה, חומץ בן יין 
59

התחלות

פילה לברק
ירקות ירוקים, פירה אפונה 

97

פילה סלמון
פירה תפוחי אדמה, בצל ופטריות צרובים

98

פילה דג ים
קרם ארטישוק, רביולי ארטישוק, אספרגוס 

119

פילה לוקוס
בייבי תפוחי אדמה ועגבניות שרי צלויות  

144

פיצה 
תוספת אחת לבחירה

בולגרית/עגבנייה/קלמטה/אנשובי/פטריות/בצל סגול

פסטה עם רוטב
פנה ברוטב עגבניות/שמנת/רוזה

פיש&צ'יפס

מהים

מנות ילדים - 45

תנור אבן

מרגריטה
רוטב עגבניות ומוצרלה

59

פיצה לבנה
 בשמל, מוצרלה, פרמז'ן, ריקוטה, ארוגולה

64

פיצה פטריות
עגבניות, מוצרלה, מיקס פטריות מתובלות

65

פיצה שוק
עגבניות, מוצרלה, זוקיני, עגבנייה, ארטישוק

63

תוספת עגבנייה/ בצל 3
תוספת בולגרית/ קלמטה/ אנשובי/ מיקס פטריות 5

שילוב של בצק טרי הנפתח בעת ההזמנה, עגבניות איטלקיות מובחרות 
ותנור אבן לוהט



קולה קלאסי, קולה זירו, ספרייט זירו, 
פאנטה, פיוזטי, פריגת ענבים 

  13

תפוזים, לימונדה
 13

מינרלים
 11

פררלה אישי
14

פררלה 750 מ"ל 
22

מי טוניק אישי 
 12

נטיה )מינרלים 750 מ"ל(
22

אפרול שפריץ
אפרול, פרוסקו, סודה, פלח תפוז

25

קמפרי טוניק
קמפרי, טוניק, לימון

25

ג'ין וטוניק
25

פרליטה
צינזאנו ביאנקו, מונין אשכולית ורודה, טוניק, בזיליקום

25

שתייה קלה

אפריטיף

dr
in
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מדבר שרדונה
25/89

קסטל לה וי לבן
27/105

C שרדונה
199

פלם בלאן
158

תבור סוביניון בלאן
25/89

קאווה
70

פרוסקו
22/79

מדבר רוזה
115

מדבר קברנה
25/89

קסטל לה וי אדום
27/105

ירדן מרלו 
160

ירדן קברנה 
199

פלם קלאסיקו 
162

תבור שיראז
25/89

אדום

לבן

ורוד/מבעבע

יינות

קסטיל רוז'
34

פרוני
28

ווינשטפן
28

גולדסטאר 
 28

סטלה ארטואה
שליש 26   חצי 32

סן מיגל
שליש 26   חצי 32

אלכוהול

בירות

וויסקי

גלנפידיך 15
צ'ייסר 32   מנה 48   בקבוק  270

גלנפידיך 21
צ'ייסר 60   מנה 90 

שיבאס רויאל 21 
צ'ייסר 40   מנה 58   בקבוק  650

בלוויני 
צ'ייסר 40   מנה 58   בקבוק  490

בלאק לייבל 
צ'ייסר 32   מנה 46   בקבוק  210

בלו לייבל  
צ'ייסר 65   מנה 95

מקאלן 12
צ'ייסר 40   מנה 58   בקבוק  500

הנדריקס 
צ'ייסר 26   מנה 38   בקבוק  260

טנקירי 
צ'ייסר 18   מנה 32   בקבוק  190

ג'ין

פטרון  
צ'ייסר 39   מנה 54   בקבוק  240

טקילה

פלנטיישן  
צ'ייסר 18   מנה 32   בקבוק  160

רום

אפרול 
צ'ייסר 14   מנה 26   בקבוק  130

קמפרי 
צ'ייסר 16   מנה 28   בקבוק  140

צינזאנו  
צ'ייסר 14   מנה 32   בקבוק  130

אפריטיף

אוזו פאלומרי  
צ'ייסר 18   מנה 30   בקבוק  170

ערק עלית 
צ'ייסר 14   מנה 26   בקבוק  120

פרנו  
צ'ייסר 22   מנה 34   בקבוק  140

אניס

בלוגה / גרייגוס
צ'ייסר 32   מנה 44   בקבוק  230

וודקה


