WINE
יין הבית | קברנה סוביניון

עיסקית בטריולה
בימים א -ה בין השעות  00:11עד 00:11

קיאנטי סלקטו ,איטליה

34/132

פרמיטיבו,בורגו דה טרולי ,איטליה

39/145

אפיק שאטו גולן ,ישראל

43/165
WHITE
28/99

יין הבית | שרדונה
גוורצטראמינר אדמה ,תבור ,ישראל

שתיה עיסקית
לימונדה | מינרלים | פטל | תה קר תוצרת הבית
כל הבירות והמוגזים ב01% -

RED
28/99

סובניון בלאן ,קאנון בול ,ארה"ב

36/135
39/148

*למשקה אחד ,למזמיני עיסקית

ENTREES
לחם מחמצת 00 /
סלט ארטישוק
מרק היום
שאל את המלצר

ברוסקטה טוסקנית
סלסה עגבניות ושום בבלסמי ,בזיליקום ופרמז'ן

ארנצ'יני גבינות  /תוספת 0

COCKTAILS
Fun pine / 29
ג'ין ולימון קאווה,
דובדבן אמרנה ,אגבה וסירופ אננס בייתי

Strawberry Milano / 38
תותים ,פלנטיישן ,קפטן ספייס,
סירופ תות בייתי ,לילט בלאן ,אוורנה
לימון .כתר מלח בזיליקום

Smash the cucumber / 35

כדור ריזוטו עם גבינות וירוקים בציפוי פריך על רוטב רוזה

ג'ין ,נענע ,לימון ,פרחי סמבוק,
קאנדו שני שפריצים של
אבסינט.

לאבנה וסלסה פיקנטית עם קריספי פסטה

Mojito lychee / 32

חציל באלדי שרוף  /תוספת 8

כרובית טרטופו  /תוספת 9
מהטאבון ברוטב איולי כמהין ,פרמז'ן ועירית

קרפצ'יו בקר  /תוספת 00
ארוגולה ,פרמז'ן שמן זית ובלסמי מצומצם

פלנטיישן ,סירופ ליצ'י ביתי,
מיץ לימון ,נענע וסודה

Mediterranean Whisk / 37
ערבוב ים תיכוני של וויסקי,
טחינה ,דבש וקפה

קפרזה  /תוספת 00
מוצרלה ,שרי ,בזיליקום ,בלסמי מצומצם ושמן בזיליקום
טבעוני

Happy hour 16:00-21:00

SALADS
פנצנלה | עוף  /גבינה 00
בייבי מוצרלה ,שרי תמר ,בצל סגול ,מלפפון ,נענע ,קלמטה,
פטרוזיליה וקרוטונים בחומץ בן-יין
קיסר עוף 02 /
נתחי עוף ,לבבות חסה ,בצל סגול ,פרמז'ן וקרוטונים

MEAT
מהקצביה
נתחים על העצם  38 /ל 011 -ג'
נתחים ללא עצם  49 /ל 011 -ג '
אנטריקוט  311ג’ 008 /

סקלופיני  BBQבגריל 09 /
שניצל 20 /

PASTA
בולונז 00 /
בבישול ארוך עם ירקות שורש ,עגבניות ,פטרוזיליה ,חמאה ויין אדום
פפרדלה אסאדו 04 /
בשר אסאדו מפורק מהעצם עם פטריות ,פטרוזיליה בציר בקר פיקטני
רדיאטורי פונגי 62 /
פטריות וכמהין בשמנת וגבינות ,אורגנו ,יין לבן ושבבי עירית
בייקון | תוספת 00

המבורגר טרטופו 20 /
בשר בקר ,איולי טרטופו ,פרמז'ן וירקות
תוספת  -גבינה גאודה  | 9בייקון 03

נקניקיות עבודת יד 22 /
כרוב כבוש וחרדל דיז’ון

כל המנות מוגשות עם תוספת חמה לבחירה
אנטיפסטי  /אורז  /צ’יפס

פטוצ׳יני פומודורו 00 /
נתחי עוף ברוטב עגבניות תמר עם פורטבלו ובזיליקום
או פילה בקר | תוספת 14
פפרדלה בלקנית 66 /
עגבניות שרי ,צנוברים ,קלמטה ,ממרח עגבניות מיובשות,
אורגנו שמנת ובולגרית
ריזוטו מוסר ים 90 /
פילה מוסר על ריזוטו פטריות וכמהין עם פרמז'ן ,חמאה ,יין לבן ועירית
פפרדלה די מארה 78 /
שרימפס וקלמרי בשמנת ,ברנדי ,שקדים ,מוצרלה ,שרי תמר,
ממרח עגבניות מיובשות ופטרוזיליה
ניוקי טריולה 02 /
רוטב שמנת ,פרג וגבינות
לזניה 20 /
דפי לזניה עם רוטב בולונז ,מוצרלה ,חצילים ,בשמל ופרמז'ן
ריזוטו פטריות 20 /
כמהין ,פרמז׳ן ,חמאה ,יין לבן ועירית
די מארה | פילה בקר  /תוספת 04

SEA
שרימפס לוהט 08 /
שרימפס ואספרגוס בחמאת עגבניות מיובשות ,יין לבן ,שום ופטרוזיליה

פילה סלמון 88 /
בגריל עם טימין ולימון .מוגש עם סלט אישי ותוספת
אורז  /אנטיפסטי  /צ'יפס

מוסר ים 001 /
על הפלאנצ'ה סלט אישי ותוספת חמה לבחירה
אורז  /אנטיפסטי  /צ'יפס

תוספות  -אנטיפסטי  / 08צ’יפס  / 02סלט ירוק 00

רדיאטורי סלמון 20 /
בקרם שמנת לימוני ,עם אפונה ,חמאה ,מוצרלה ,שום ,יין לבן ובזיליקום
טבעוני
ניתן להזמין פסטה טבעונית  /חיטה מלאה בתוספת 4

