
 אורגנו ושמן מלך אגוזי ,עיזים לאבנה ,הבית לחם

18 

 בריוש ,ושמנת שום בחמאת פטריות תערובת ,יותפטר

38 

 קרן של בטטה קרם מרק

38 

 וטוביקו ילי'צ קרם ,ר'ינג'ג ,שאלוט בצלי ,ים דג טרטר ברוסקטה

42 

 ויוזו כוסברה ,בוטנים ,שרי ,מלפפון ,גזר ,סינים נווטים ,פפאיה סלט

36 

 הדרים וינגרט ,מלך אגוזי ,אגסים ,רוקפור ,צעירים ועלים אנדיב

58 

 המאירי פטה ,תיבול עשבי ,ילי'צ ,עגבנייה ,טחינה ,קלוי חציל

49 

 תיבול עשבי ,מקדמייה ,ילי'צ ,ר'ינג'ג ,שאלוט ,צלפים ,אדומה טונה קרפציו

66 

 וסומק ציזיקי ,כוסברה ,בצל ,ילי'צ ,אבוקדו ,ים דג יה'סביצ

64 

 מיבלס ,זית שמן ,צנוברים ,בזיליקום ,בצל ,עגבניות ,בופלו די מוצרלה

54 

 ירוק עץ תפוח בוינגרט תום גבינת ,פקאן אגוז ,ענבים ,ועוד ירוקים סלט

62 

 ופרמזן קיסר רוטב ,"אורטיז" אנשובי ,קרוטונים ,סינית אפונה ,חסה לבבות ,רומי

56 

 רוקט ועלי שרוף חציל ,ובלסמי בזיליקום עם עגבניות סלט ,בוראטה

68 

 וזיתים רכה ביצה ,רטיזאו וטונה אנשובי ,ירקות ,דוו רן ניסואז סלט

88 

 תיבול עשבי ,עץ תפוח ,מלפפון וליין'ג ,שאלוט ,ר'ינג'ג ,מסאלה ,סלמון טרטר

82 

 ופטרוזיליה באפלו מוצרלה ,קלמטה זיתי ,מעושנת טונה פיצה

69 

 כמהין ושמן רוקט ,עין ביצת ,פרמזן ,פורטובלו פטריות ,בשמל ,ביאנקה פיצה

74 

 ומוצרלה בשמל ,צלפים ,מנגולד עלי ,מעושן סלמון פיצה

69 

 ודבש מלך אגוזי ,רוקט ,בשמל ,קלויים פלפלים ,מור סנט פיצה

78 

 ופטרוזיליה ילי'צ ,שום ,עגבניות ,ארביאטה ספגטי

66 

 ופטרוזיליה זיתים ,צלפים ,עגבניות רוטב ,ומה'צ ,מעושנת טונה ,פוטנסקה לינגויני

76 

 וזיליהופטר שמש עגבניות ,שום ,בוטרגה ,ניקולטה ספגטי

84 

 ופרמזן אספרגוס ,כמהין קרם ,ופורטובלו פורציני פפרדלה

88 

 ווודקה שמש עגבניות ,מלך אגוזי ,עגבניות רוטב ,שמנת ,וריקוטה תרד רביולי

84 



 לבן ויין זוקיני ,שום ,זית שמן ,וכרישה פטריות לינגויני

72 

 לימוני מרווה חמאת ורוטב בוקצוי ,מיסו בטטה קרם ,ים מוסר פילה

109 

 אפויים אדמה ותפוחי צלוי שומר ,פטרוזיליה ,שום ,לבן יין ,חמאה ,אפוי שלם לברק

129 

 וטריאקי פירה ,חלוטים ירקות ,סלמון פילה

98 

 חלוטים ירקות ,כמהין פירה ,זעפרן חמאת ,לוקוס פילה

149 

 אפויים אדמה תפוחי ,חמאה ,פטרוזיליה ,צלפים ,לימון, מונייר סול דג

 גר 100 ל 48

 

 צהריים תפריט
 ₪ 20 -ב קינוח / ח"ש 10 -ב ראשונה מנה להוסיף ניתן ,עיקרית מנה בהזמנת

 ראשונות

 

 

 בריוש ,ושמנת שום בחמאת פטריות תערובת ,פטריות

38 

 קרן של בטטה קרם מרק

38 

 וטוביקו ילי'צ קרם ,ר'ינג'ג ,שאלוט בצלי ,ים דג טרטר ברוסקטה

42 

 ויוזו כוסברה ,בוטנים ,שרי ,מלפפון ,גזר ,סינים נבטים ,פפאיה סלט

36 

 הדרים רוטב ,מלך אגוזי ,אגסים ,רוקפור ,צעירים ועלים אנדיב

58 

 המאירי פטה ,תיבול עשבי ,ילי'צ ,עגבנייה ,טחינה ,קלוי חציל

49 

 תיבול עשבי ,עגבניות ,ר'ינג'ג ,ילי'צ ,שאלוט ,צלפים ,ים דג יו'קרפצ

66 

 בלסמי ,זית שמן ,צנוברים ,בזיליקום ,בצל ,עגבניות ,בופלו די מוצרלה

54 

 ירוק עץ חתפו בוינגרט תום גבינת ,פקאן אגוז ,ענבים ,ועוד ירוקים סלט

62 

 ופרמזן קיסר רוטב ,"אורטיז" אנשובי ,קרוטונים ,סינית אפונה ,חסה לבבות ,רומי

56 

 עיקריות

 הדרים ורוטב אדמה תפוחי ,אבוקדו ,סינית אפונה ,ירוקים עלים ,סלמון סלט

78 

 וזיתים רכה ביצה ,אורטיז וטונה אנשובי ,ירקות ,דוו רן ניסואז סלט

88 

 כמהין שמן ושמן רוקט ,עין ביצת ,פרמזן ,פורטובלו ריותפט ,בשמל ,ביאנקה פיצה

74 

 ופטרוזיליה באפלו מוצרלה ,קלמטה זיתי ,מעושנת טונה פיצה

69 

 ומוצרלה בשמל ,צלפים ,מנגולד עלי ,מעושן סלמון פיצה



82 

 ודבש מלך אגוזי ,רוקט ,בשמל ,קלויים פלפלים ,מור סנט פיצה

78 

 תיבול עשבי ,עץ תפוח ,מלפפון וליין'ג ,טשאלו ,ר'ינג'ג ,מסאלה ,סלמון טרטר

88 

 ופטרוזיליה ילי'צ ,שום ,עגבניות ,ארביאטה ספגטי

66 

 ופטרוזיליה זיתים ,צלפים ,עגבניות רוטב ,ומה'צ ,מעושנת טונה ,פוטנסקה לינגויני

76 

 ופטרוזיליה שמש עגבניות ,שום ,בוטרגה ,ניקולטה ספגטי

84 

 ופרמזן אספרגוס ,היןכמ קרם ,ופורטובלו פורציני פפרדלה

88 

 ווודקה שמש עגבניות ,מלך אגוזי ,עגבניות רוטב ,שמנת ,וריקוטה תרד רביולי

84 

 לבן ויין זוקיני ,שום ,זית שמן ,וכרישה פטריות לינגויני

72 

 לימוני מרווה חמאת ורוטב בוקצוי ,מיסו בטטה קרם ,ים מוסר פילה

109 

 אפויים אדמה ותפוחי צלוי שומר ,זיליהפטרו ,שום ,לבן יין ,חמאה ,אפוי שלם לברק

129 

 וטריאקי פירה ,חלוטים ירקות ,סלמון פילה

98 

 חלוטים ירקות ,כמהין פירה ,זעפרן חמאת ,לוקוס פילה

149 

 אפויים אדמה תפוחי ,חמאה ,פטרוזיליה ,צלפים ,לימון, מונייר סול דג

 גר 100 ל 48

 קינוחים

 טירמיסו

46 

 אפויה גבינה עוגת

46 

 ולהבר קרם

42 

 לימון פאי

48 

 מנגו סורבה ,אקזוטי פירות טרטר

48 

 

 רנדוו בופה
 לסועד ₪ 99

 

 מעושנים ודגים גבינות ,סלטים בר לשירותכם

 טבעי סחוט תפוזים ומיץ תה / קפה

 

 עונתיים ירקות סלט 

 ןמעוש סלמון 

 



 צבעוני שרי עגבניות סלט 

 מעושנים דגים 

 העונה פירות 

 וטיקב גבינות 

 בופאלו דה יוגורט 

 מאפים 

 שיש עוגה מבחר 

 באגט ,חלות 

 קישים 

 ובגאט מחמצת לחם 

 

 

 לבחירה חמה מנה

 מהמלצר הזמנה

 

 שקשוקה

 וביצים שום ,אדומים פלפלים ,פיקנטי עגבניות

 

 אומלט

 סלמון / גבינה / תיבול עישבי / בצל / פטריות

 

 שתרצו איך ביצים

 רכה / מקוקשקשת / עין

 

 טוסט פרנץ

 פרש וקרם העונה פירות ,וגןמט בריוש

 

 בנדיקט ביצה

 הולנדייז ורוטב עלומה ביצה ,מעושן סלמון ,בריוש

 

 תרד בריוש

 מוקרמת וגבינה ביצים ,תרד קרם ,בריוש

 

 ביאנקה פיצה

 ורוקט כמהין שמן ,פרמזן ,פורטובלו ,בשמל

 

 שתייה

 

  24 פירות שייק

 תפוזים

 ומלון תמר ,בננה

  מנגו

 

  14 חמה

 אספרסו

 קפוצינו

 חם שוקו

 תה



 

 36  אלכוהול עם קוקטייל

 שפריץ אפרול

 אוזו מוחיטו

 אקזוטי פירות

 סמש בזיל

 הדרים קמפרי


