
סלטים

מנות פתיחה

פסטות

מן הים

מנות ראשונות

מתנור האבן שלנו

  מנה טבעונית

סלט פיקולינו 52 
תערובת עלים ירוקים, פירות העונה, גבינת רוקפור ופקאן 

מסוכר ברוטב תמרים ודבש
	 ניתן לקבל עם גבינת פטה במקום גבינת רוקפור

סלט קפרזה 48
עגבניות טריות, פרוסות מוצרלה, בזיליקום וחומץ בלסמי 

מצומצם

48 סלט פנצנלה 
מבחר ירקות שוק חתוכים גס, בייבי מוצרלה, קרוטונים 

מתובלים, זיתי קלמנטה, ברוטב שמן זית וחומץ יין

 סלט בריאות   58
עדשים שחורות, עגבניות שרי, בצל סגול, חמוציות, אגוזי מלך, 

עלים ירוקים, צ'יפס סלק ובטטה, ברוטב שמן זית ולימון

 68 סלט טונה צרובה 
טונה אדומה צרובה על מצע סלט ירקות ושעועית ירוקה 

ברוטב שמן זית ולימון

פלטה גבינות 96
מבחר גבינות בוטיק ופירות העונה מוגשים עם לחם הבית 

וריבה

אנטיפסטי   85
מבחר ירקות קלויים בתנור אבן על מצע פוקצ'ה מתובל 

בבלסמי

תוספת סלמון כבוש 15	  ₪ 

תוספת ארטישוק 15	  ₪

מרק מינסטרונה    36
מרק ירקות העונה, שעועית לבנה ופסטה

מרק בצל בלחם  42
מרק בצל עשיר בלחם מחמצת עם פרמז'ן

מרק היום  36
שאל את המלצר

חציל פרמז'נו  48
פרוסות חציל, רוטב עגבניות תמר, גבינת מוצרלה ופרמז'ן

טריו ארטישוק    48
תחתיות ארטישוק ממולאות ירקות שורש ברוטב לימוני 

ארנצ'יני  52
 כדורי ריזוטו ממולאים גבינת מסקרפונה ופטריות מוגש

על מצע יוגורט

לזניה  66
סימפוניית ירקות ועלי פסטה טריים

קנלוני סלמון  68
גלילי פסטה ממולאים בסלמון מאודה, גבינות, צלפים ושמנת

קנלוני תרד  64
גלילי פסטה ממולאים בתרד, גבינות ושמנת

ניוקי סלק אלפרדו  68 
ניוקי סלק ממולא מוצרלה ברוטב שמנת, פרמז'ן ואגוזי קשיו

רביולי תרד פסטו  68 
רביולי במילוי תרד וגבינה ברוטב פסטו

רביולי בטטה רקולה  68
רביולי במילוי בטטה וגבינה, ברוטב שמנת, רוקפור ואגוזי מלך

רביולי ריקוטה פונג'י  68 
רביולי במילוי גבינת ריקוטה ברוטב שמנת, יין לבן ופטריות 

פורצ'יני 

פרפדלה פטריות  60
מבחר פטריות, שום ושמן זית, חמאה, פרמז'ן ולימון

	 ניתן לקבל ללא חמאה

ספגטי פומדורו  54
ברוטב עגבניות וריחן

רביולי ארטישוק ברוטב רומאי    68 
רביולי במילוי ארטישוק ברוטב שמן זית, שום, עשבי תיבול 

וארטישוק אלה רומנו

פסטה היום  68
שאל את המלצר

סלמון הדרים  98
פילה סלמון צלוי ברוטב חרדל דיז'ון והדרים

98 פילה סלמון  
ברוטב רוקפור

דניס    108
דניס שלם ברוטב שמן זית ועשבי תיבול

דג היום   108
שאל את המלצר

36 פוקצ'ה מטבלים   
פוקצ'ה רוזמרין ומלח גס, מוגש עם שלושה מטבלים

פוקצ'ה בולגרית וחציל  46
פוקצ'ה, גבינה בולגרית, חציל אפוי ואורגנו טרי

פיצה מרגריטה  56
רוטב עגבניות תמר וגבינת מוצרלה

פיצה רוני   56
 פיצה עם גרטן תפוחי אדמה ובצל סגול מתובל במלח גס

וטימין

פיצה 3 גבינות  66
רוטב עגבניות תמר, מוצרלה, בולגרית וגבינה צהובה

פיצה פיקולינו  66
רוטב עגבניות תמר, מבחר ירקות אנטיפסטי וגבינת מוצרלה

פיצה לבנה  66
גבינת מסקרפונה, מוצרלה, פרמז'ן ובזיליקום

קלצונה פטריות  68
 מאפה ממולא במבחר פטריות וגבינות, מוגש עם יוגורט

וסלט ירוק

קלצונה חצילים  68
מאפה ממולא בחצילים וגבינות, מוגש עם יוגורט וסלט ירוק

	 כל הדגים מוגשים עם סלט ירוק ושתי תוספות לבחירה: ירקות אפויים, 
תפו"א בשמן זית ועשבי תיבול או כוסמת בריאות  



שתייה חמה שתייה קרה

קינוחים

עוגת הגבינה שלנו  38
בליווי רוטב תפוז ורוטב פירות יער

 38 שטרודל תפוחים 
תפוחים מקורמלים בקינמון, חמוציות וסוכר חום. מוגש חם עם 

גלידה וניל  

 42 טרמיסו 
גבינת מסקרפונה, ביסקוויט ספוג ברום, קרם קפה ושוקולד

 36 קרם ברולה 
מקורמל מעל עם סוכר 

שלישיית אצבעות שוקולד    36
בטעמי פיסטוק, חלבה, חמוציות ושומשום, ברוטב חלבה

 38 עוגת גבינה פירורים 
ללא סוכר

סלט פירות העונה   28

 30 מבחר גלידות 
3 כדורי גלידה לבחירה

 42 מבחר עוגות 
ראה מגש תצוגה

אספרסו קצר/כפול  10/12

מקיאטו קצר/כפול  10/12

אמריקנו קטן/גדול  12/14

14/16 הפוך קטן/גדול  

קפה שחור  8

16 קפה מוקה  

שוקו חם  18

אפוגטו  18
כדור גלידה וניל עם שוט של אספרסו

צ'וקולטה  28
שוקולד, שמנת, וויסקי וקצפת

10 תה במבחר טעמים  

נס קפה  12

נס על חלב  16

סיידר חם מתובל  15

12 פפסי/פפסי מקס/7אפ/דיאט 7אפ/מירינדה 

14 לימונדה/תפוזים/אשכולית אדומה 

18 לימונענע גרוס 

10 סודה 

14 סיידר מוגז/צלול 

12 ביטר למון/מי טוניק/ג'ינג'ר אייל 

14 נשר מאלט 

מים מינרליים סאן בנדטו קטן/גדול  12/24

סן פלגרינו קטן/גדול  14/26

28 מילקשייק 

18 קפה קר 

24 אייס קפה 

16 תה קר 

  מנה טבעונית

בירה
גולדסטאר לא מסונן  28

גולדסטאר  24

מכבי  24

הייניקן  30

פאולינר  30


