COCKTAILS

אורחים יקרים ,באופן זמני
התפריט שלנו צומצם
לאור המצב בקרוב נשוב עם התפריט המלא.

סנגריה  -חמה /קרה 44 //
יין אדום ,ליקר פירות יער,
קרנברי ,לימון ופירות העונה
ג׳ין מלפפונים 44 //

ראשונות

ג’ין ,נענע ,לימון ,פרחי סמבוק,

פוקאצ׳ה 18 //
פוקאצ׳ה חמה מהטאבון לצד מטבלים וזיתים

קאנדו שני שפריצים של אבסינט

טחינה 12 //

סאמר 43 //
ג׳ין ,לימון ,פסיפלורה ותפוזים

ארנצ'יני גבינות 41 //
כדורי ריזוטו עם גבינות וירוקים בציפוי פריך על רוטב רוזה
כרובית טרטופו 42 //
מהטאבון ברוטב איולי כמהין ופרמז'ן עם שבבי עירית
ארטישוק א-לה רומאנה 39 //
חצאי ארטישוק צלויים בגריל עם גבינת שמנת,
סלסת עגבניות ,פלפלים ובצל סגול

מיץ לימון ,סירופ תות,
סירופ ליצ׳י וקרם קוקוס

סלטים

פולנטה ואספרגוס 49 //
נגיעות כמהין ,פורטבלו ופרמז׳ן

פנצנלה 58 //
בייבי מוצרלה ,שרי תמר ,מלפפון,
קלמטה ,בצל ,נענע ,פטרוזיליה וקרוטונים
ברוטב וינגרט בן-יין

קפרזה 42 //
מוצרלה ,שרי תמר ,בזיליקום ,שמן בזיליקום
ובלסמי מצומצם

קיסר 56 //
לבבות חסה ,בצל סגול ,קרוטונים ופרמז'ן
(תוספת עוף – )16

קרפצ'יו בקר 56 //
ארוגולה ,פרמז'ן ובלסמי מצומצם

שתיה קלה 13

וירג׳ין 32 //

חליטת צמחים 18/12

פלגרינו 28

 15%הנחה בעיסקיות בימים א-ה  12:00-17:00בישיבה למעט חגים ומועדים

בשרים

פסטות

פסטה טריה
פפרדלה אסדו 82 //
אסדו בבישול ארוך עם פטריות ,פטרוזיליה,
בציר בקר פיקנטי מוגש עם צלע אסדו
פפרדלה די מארה 82 //
שרימפס וקלמרי בשמנת ,שקדים ,מוצרלה ,שרי תמר,
ממרח עגבניות מיובשות ופטרוזיליה
טורטליני סלמון 98 //
סלמון על טורטליני במילוי גבינות ובזיליקום,
ברוטב חמאת עגבניות שרי ,אספרגוס ,וקרם פרש
פפרדלה בלקנית 68 //
עגבניות שרי ,צנוברים ,קלמטה ,ממרח עגבניות,
אורגנו ,שמנת ובולגרית

מהקצביה

פרים ריב  -אנטריקוט על עצם מחיר ל  100ג׳

42

טי בון  -סינטה ,פילה עם עצם  Tמחיר ל  100ג׳

40

פורטרהאוס  -סינטה ,פילה עם עצם  Tמחיר ל  100ג׳

40
38

		
ניו יורק  -סינטה על עצם מחיר ל  100ג׳
					
אנטריקוט  350ג‘

138

					
פילה בקר  200ג׳

130

תוספת כבד אווז 42 //

המבורגר טרטופו 69 //
בקר טרי עם איולי טרטופו פרמז’ן וירקות
פורטבלו  | 12צ׳דר  | 9כבד אווז  | 26דאבל בורגר 25

שניצל 62 //
פרגית במרינדה 68 //

ריזוטו פטריות צמחוני  /פילה בקר 92/67 //
ריזוטו פטריות וכמהין עם פרמז׳ן ,חמאה ,יין לבן ועירית

המנות מוגשות עם תוספת חמה לבחירה
אנטיפסטי | תפודים וכמהין | צ׳יפס | סלט

ניוקי פילה בקר 96 //
פטריות ,ערמונים ,שאטה ,טימין ,ציר בקר וחמאה

רדיאטורי פונגי 63 //
פטריות ,כמהין בשמנת ,גבינות ,אורגנו ,יין לבן ועירית
(תוספת מעושנים )14
* ניתן להזמין פסטה טבעונית  /חיטה מלאה בתוספת 4

טבעוני

מהים
שרימפס לוהט 82 //
שרימפס ואספרגוס בחמאת עגבניות מיובשות,
שום  ,יין לבן ופטרוזיליה
פילה סלמון 89 //
בפלאנצ׳ה עם קרם כרובית כמהין ותוספת חמה לבחירה
אנטיפסטי  /צ'יפס  /תפודים וכמהין
ריזוטו די מארה 94 //
ריזוטו פטריות וכמהין עם פרמז׳ן ,חמאה ,יין לבן ועירית

ראש כרובית בטאבון 39 //

ילדים

המבורגר עם תוספת אנטיפסטי 69 //
פטוצ׳יני פומודורו 62 //

פסטה עגבניות 44 //

המבורגר וציפס 49 //

פסטה שמנת 44 //

שניצל וציפס 48 //

פסטה רוזה 44 //

פיצה 48 //
זיתים  | 8 -פטריות 10 -

תוספות – אנטיפסטי  / 18תפודים וכמהין  / 16צ'יפס  / 18סלט ירוק 14

