מנות פתיחה
מהגינה 37 / 25 //
עלי חסה רומית ,פרוסות עגבניה ,עלי ארוגולה עגבניות
שרי ,בצל סגול ,שמן זית לימון

סלט פנצנלה 52 / 35 //
עגבניה ,מלפפון ,עגבניות שרי ,זיתי קלמטה ובצל סגול חתוכים
גס ,עם קרוטונים ברוטב ויניגרט בלסמי

סלט קפרזה 55 / 37 //
קרעי מוצרלה ,עגבניות שרי ,עלי בזיליקום
קצוצים ,בלסמי מצומצם ,שמן זית ומלח ים

פוקצ׳ה 23 //
עם שמן זית ועשבי תיבול,
מוגשת עם שמן זית עגבניות ופסטו

הרטבים שלנו
טרטופו 58 //
חמאה ,שום ויין לבן עם פטריות ,מחית כמהין
עלי תרד ונגיעת שמנת

הארטישוק 51 //
ארטישוק בחמאה שום ויין לבן ,פרמיג'נו,
אורגנו טרי ופטרוזיליה

* יש אפשרות לטבעוני

49
שמנת ,בטטה ,קרם בטטה ופטריות
עם נגיעה של שום וטימין

הכפריה 47 //
שמן זית שום וצ'ילי ,עגבניות שרי,
אורגנו כדורי מוצרלה ובזיליקום

* יש אפשרות לטבעוני

המיתולוגית 51 //

עגבניות מיובשות 53 //
עגבניות מיובשות בחמאה שום ויין לבן,
עלי ארוגולה פרמיג'נו וצנוברים

יין לבן בזיליקום ופטרוזיליה

קרבונרה 64 //
חזה אווז בחמאה ,פלפל שחור וצ׳ילי יבש,
נגיעת יין לבן ,חלמון ביצה והרבה פרמיג'נו

פטרוזיליה לימון 49 //
שמן זית שום וצ׳ילי ,הרבה פטרוזיליה,
חמאה ,יין לבן ,פרמיג’נו ולימון

בולונז 58 //
בקר טחון שבושל ביין אדום וירקות שורש,
רוטב עגבניות ,בזיליקום ופטרוזיליה

אדום לוהט 41 //
רוטב עגבניות עם פלפל חריף טרי
ובצל קונפי ביין אדום

* בולונז טבעוני על בסיס סויה וסייטן

הפסטה שלנו
רדיאטורי תרד • לינגוויני • ארוכה מסולסלת
רדיאטורי •
בומבטי • בומבטי קמח מלא • בומבטי סלק • רביולי גבינות  /תרד  /בטטה 13+
ניוקי  • 9+ניוקי ממולא גבינות 20+
פסטה ללא גלוטן •
רביולי עיזים • 15+

מיוחדות
לזניה בשר וגבינות 64 //
לזניה קלאסית בעבודת יד ממולאת בשר וגבינות

רביולי עיזים 67 //
רוטב שמנת פסטו וגבינת עיזים

לה פסטה 69 //
ניוקי ממולא גבינות ברוטב רוזה עם שרי
וגלופות פקורינו

רביולי חמאת עגבניות 59 //
רביולי תרד בחמאה ,טימין ,שום ויין לבן ,רוטב עגבניות,
עלי תרד ,עגבניות שרי וגלופות פקורינו
ריזוטו פטריות 63 //
ריזוטו פטריות עם מחית כמהין ,כרישה,
נגיעת שמנת ויין לבן

| טבעוני

בחר רוטב :
עגבניות 35
רוזה 39
שמנת 39

תוספות :

שמן זית שום וצ׳ילי 37
פסטו גבינות 41

 | 7עלי תרד | 7
| 6
בטטה  | 4סלק  | 4קלמטה | 6
בצל קונפי  | 8צנוברים  | 8שרי  | 8פטריות  | 9מוצרלה  | 10פקורינו | 14
פטריות שימג’י  | 14עגבניות מיובשות  | 15ארטישוק  | 15חזה אווז  | 17מחית כמהין 19

שמנת טבעונית 39
רוזה טבעוני 39
פסטו 39

הפסטות שלנו
רדיאטורי תרד • לינגוויני • ארוכה מסולסלת
רדיאטורי •
בומבטי • בומבטי קמח מלא • בומבטי סלק • רביולי גבינות  /תרד  /בטטה 13+
ניוקי  • 9+ניוקי ממולא גבינות 20+
רביולי עיזים  • 15+פסטה ללא גלוטן •

שתייה קלה

שתייה חמה

סודה ,מינרלים 9 //

אספרסו ,אמריקנו 10 //
אמריקנו קר 10 //
תה 10 //
הפוך 15 / 12 //

סאן פלגרינו 11/23 //
קולה ,קולה זירו 12 //
ספרייט ,ספרייט זירו 12 //

יין ובירה
יין לבן
גוורצטרמינר לבן חצי יבש 31 / 114 //
פינו גריג׳יו לבן יבש ופירותי 31 / 118 //
מסע ישראלי לבן 39 / 150 //
יין אדום

ענבים ,פיוזטי 12 //

קיאנטי אדום 33 / 126 //

לימונענע 12 //

מסע ישראלי אדום 39 / 150 //
לה וי  -קסטל 155 //
בירה
פרוני מהחבית 23 / 31 //
פרוני בבקבוק 23 //
גולדסטאר בבקבוק 22 //

קינוחים

פסטה טרייה במשקל

עוגת ביסקוויטים 35 //
טירמיסו 33 //
עוגת גבינה 39 //
עוגת גבינה טבעונית 35 //

 1/2קילו
פסטה טרייה

37

74

ניוקי

39

78

ניוקי ממולא גבינות

50

100

47

94

רביולי גבינות  /תרד /

| טבעוני

 1קילו

בטטה

