
MENU

שעות פתיחה
א'-ש' 12:00-24:00

COLDCOLD
סלט מגזינוסלט מגזינו

חסה, אורוגולה, פרמזן, שמן זית, מיץ לימון
4646

סלט קיסרסלט קיסר
לבבות חסה, רוטב קיסר, קרוטונים, פרמזן

5858

סלט עליםסלט עלים
חסה אייסברג, חסה רומית, אורוגולה,

אנדיב, בצל סגול, ויניגרט דבש-הדרים,
אגוזי מלך, פרמזן

5656

סלט שומרסלט שומר
תפוזים, צ'ילי טרי, בצל ירוק, שקדים,

שמן זית, מיץ לימון

4848

סלט עגבניות והמאיריסלט עגבניות והמאירי
עגבניות, בצל סגול, אורגנו, נענע,

גבינת המאירי

5454

דג נאדג נא
משתנה מידי יום

6464

קרפצ'יו בקרקרפצ'יו בקר
סינטה, פרמזן, אורוגולה, שמן זית,

מיץ לימון

6464

בוראטהבוראטה
סלסת עגבניות, אורוגולה,

בזיליקום, צנוברים

5858

HOTHOT
פוקצ'הפוקצ'ה

סלסת עגבניות, צ'ילי חריף
1818

פריטו פרחי קישואפריטו פרחי קישוא
ריקוטה, אנשובי, בזיליקום, סלסת עגבניות

4444

פריטו זוקיניפריטו זוקיני
איולי שום

4242

פריטו קלמריפריטו קלמרי
רוטב שקדים ועגבניות

5858

פטריות פולנטהפטריות פולנטה
חמאה, שום, צ'ילי, בזיליקום,

פטרוזיליה, פרמזן

5252

  PIZZAPIZZA
* נא לשאול את הצוות לגבי גבינה טבעונית ופיצות ללא גלוטן* נא לשאול את הצוות לגבי גבינה טבעונית ופיצות ללא גלוטן

מרגריטהמרגריטה
רוטב עגבניות, מוצרלה

5858

אורוגולה ופקורינואורוגולה ופקורינו
רוטב עגבניות, מוצרלה, אורוגולה, פקורינו

6262

אנשוביאנשובי
רוטב עגבניות, מוצרלה, אנשובי אורטיז, אורגנו

7272

פפרוניפפרוני
רוטב עגבניות, מוצרלה, פפרוני בקר, צ'ילי טרי

6868

קריספי בייקוןקריספי בייקון
מוצרלה, בייקון במייפל, עגבניות שרי צלויות, צ'ילי יבש, פרמזן

6868

תירסתירס
קרם תירס, מוצרלה, תירס, פרמזן, בצל ירוק

6868

ריקוטה ותרדריקוטה ותרד
מוצרלה, ריקוטה, תרד, עגבניות שרי צלויות, צ'ילי יבש, גרידת לימון

6868

פטריות יערפטריות יער
ראגו פטריות, מוצרלה, פטריות יער, פרמזן

7272

PASTAPASTA
* נא לשאול את הצוות לגבי פסטה ללא גלוטן* נא לשאול את הצוות לגבי פסטה ללא גלוטן

דפי פסטה ברוטב פסטודפי פסטה ברוטב פסטו
פסטו קלאסי, פרמזן

5656

קסרצ'ה קרבונרהקסרצ'ה קרבונרה
בייקון, פלפל שחור, צ'ילי יבש, חלמון ביצה, שמנת, פרמזן

6464

קנלוני גבינותקנלוני גבינות
קרם עגבניות, גבינת המאירי, אורגנו

7272

ראגו בקרראגו בקר
בישול ארוך עם יין אדום, ערמונים, פטריות יער, כמהין,

פטרוזיליה, פרמזן

7878

טורטליני גבינותטורטליני גבינות
רוטב חמאת מרווה, פרמזן

6868

ניוקי עגבניותניוקי עגבניות
עגבניות שרי, קרם עגבניות, שום, צ'ילי, אורגנו, מסקרפונה בזיליקום

6868

ריזוטו תירס ובייקוןריזוטו תירס ובייקון
תירס צלוי, צ'ילי, פרמזן, בייקון

7272

MEAT / FISHMEAT / FISH
צ'יזבורגר צ'יזבורגר 

איולי, גבינת צ'דר, חסה, עגבניה, בצל סגול, צ'יפס
6464

פילה מוסרפילה מוסר
עגבניות שרי צלויות בטאבון, כרישה, זיתי קלמטה, חמאה, אורגנו
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DESSERTSDESSERTS
קינוחים קינוחים תציצו בויטרינה

4444

COCKTAILSCOCKTAILS
GemmaGemma4646  קמפרי, ג'ין, פסיפלורה

SophiaSophia4646  ג'ין, מלפפון, בזיליקום

Yellow MiloYellow Milo4646  טקילה, קוקוס, פסיפלורה, מלח, צ'ילי

LettyLetty4646 רום, תפוח ירוק, נענע, ג'ינג'ר ביר

PerlaPerla4646 וודקה, אפרול, פירות יער, נענע

DRINKSDRINKS
1414שתיה קלהשתיה קלה

2424אקווה פאנה אקווה פאנה 750 מ"ל

14/2414/24סן פלגרינו סן פלגרינו 250 / 750 מ"ל

BEERSBEERS
2424אלכסנדר בלונד אלכסנדר בלונד 300 מ"ל, חבית

2424אלכסנדר אמברה אלכסנדר אמברה 300 מ"ל, חבית

2323גולדטסאר גולדטסאר 300 מ"ל, חבית

2727אלכסנדר בלייזר אלכסנדר בלייזר 330 מ"ל

2727אלכנסדר גרין אלכנסדר גרין 330 מ"ל

WINESWINES
לבןלבן

30/10830/108אורבייטו קלאסיקו אורבייטו קלאסיקו קסטלני, איטליה

32/12032/120פינו גריג'יו פינו גריג'יו E, איטליה

32/12032/120גוורץ-ריזלינג גוורץ-ריזלינג דה בורטולי, אוסטרליה

36/12836/128שרדונה שרדונה לה ג'אמל, צרפת

40/14840/148סובניוןסובניון בלאןבלאן פלטר, ישראל

מבעבעיםמבעבעים

28/11628/116פרוסקו פרוסקו פסקואה, איטליה

רוזהרוזה

38/14038/140אקס אקס Maison Saint Aix, צרפת

אדוםאדום

30/10830/108קיאנטי קיאנטי רופינו, איטליה

36/12836/128נרא ד'אבולה-שיראז אורגנינרא ד'אבולה-שיראז אורגני פסקואה, איטליה

36/12836/128קוט דה רון רזרב קוט דה רון רזרב לה דופין, צרפת

36/12836/128ריוחה קריאנזה ריוחה קריאנזה בודגה קלאסיקה, ספרד

40/15040/150גמלא סירהגמלא סירה יקבי רמת הגולן, ישראל

46/17646/176טריו טריו פלטר, ישראל


