
49

58

62

58

58

54

52

96

Fish & Chips

75

108

4449
₪16

₪4

₪28

44

44

49

64

54

54

54

52

מוצרלה טרייה, עגבניות, בצל סגול, קרעי ג׳בטה קלוייה,
זיתי קלמטה, ריחן, שמן זית, בלסמי מצומצם ולימון

עגבניות, מלפפונים, בצל סגול, פטרוזיליה, שמן זית,
גרגירי חומוס, קרעי ג׳בטה פריכה, ביצה קשה וטחינה לבנה

קינואה אורגנית לבנה ואדומה, כרובית פריכה, פטרוזיליה, בצל
ירוק, סלרי, חמוציות, בצל סגול, שקדים, טחינה גולמית וסילאן

מיקס גבינות, גבינה בולגרית,
שמן זית, זעתר ושומשום

מיקס גבינות

 מיקס גבינות, עלי תרד,
גבינת קשקבל וזיתי קלמטה

בחמאת שום, יין לבן ועשבי תיבול
תוספת: שאל את המלצר

עגבניות, פלפלים צבעוניים, מלפפונים, צנוניות, ובצל סגול
מטובלים בשמן זית לימון מוגש עם גבינה בולגרית מגורדת

וזיתי קלמטה

58

60

58

62

הסלטים מוגשים עם לחם מחמצת

6
4

Eggs

58

62

ביצים עלומות, גרבלקס סלמון,
גבינת שמנת רוטב הולנדייז ועירית

על בריוש

ביצים עלומות, תרד, רוטב הולנדייז
ועירית על בריוש

טונה אדומה צרובה, תפוחי אדמה וארטישוק פריכים,
ביצה קשה, חסה, שעועית ירוקה, בצל סגול, עגבניות שרי

ORTIZ ופילה אנשובי

חמאה, שום, יין לבן, נתחי סלמון, שמנת ותרד

ממולא גבינות ברוטב חמאת מרווה

ממולא בקרם סלק ברוטב שום, שמן זית ועשבי תיבול

עגבניות טריות, שום, שמן זית, ריחן

נתח סלמוןרוטב שמנת פטריות ומחית כמהין, שום, יין לבן ואגוז מוסקט

בלקני

יווני

דג ממה שהים נתן פפרדלה אל אוליו

פפרדלה ספינצ׳י

פפרדלה פונגי

פנה פומודורו

בנדיקט גרבלקס

בנדיקט תרד

ירוקה

טבעונית

ים תיכונית

קלאסית

ניסואז

יווני

פנצנלה

מקומי

קינואה וכרובית פריכה

רביולי גבינות

ניוקי פריטו

רביולי מלה רוסי

חמאה, קונפי שרי, תרד, שום ויין לבן

שמן זית, שעועית ירוקה, שום ועשבי תיבול

השקשוקות שלנו מוגשות עם טחינה,
זיתים, סלט קצוץ, חלה

לימונדה / תפוזים / אשכוליות, קפה / תה

בלחם קסטן לצד ירקות שוק רעננים

18

34

3232

32

36

מרק היום

אנטי פסטי
ירקות שורש, שמן זית בלסמי מצומצם וגילופי פרמז׳ן

פוקאצ׳ה
פוקאצ׳ה הנאפת במקום בתנור אבן לוהט עם מבחר תבלינים

ארנצ׳יני
כדורי ריזוטו, פטריות יער, כמהין ושמפיניון

פרמז׳ן וגבינת מוצרלה, מוגש על רוטב ארביאטה חם

חציל בטחינה
חציל שרוף, טחינה אתיופית, קונפי שום, עגבניות

קונקסה, שמן זית ועשבי תיבול

קרפצ׳יו סלק
עם פסטו ואגוזי לוז, גבינת פטה ופלטים של תפוז

ראשונות
 מוגש בליווי לחם מחמצת

עגבניות בשלות, פלפלים, בצל,
שום וביצים

עגבניות בשלות, פלפלים, בצל,
שום, ביצים, חצילים וגבינות פטה

עגבניות בשלות, פלפלים, בצל, שום
ירקות אנטיפסטי וטופו

עלי תרד ומנגולד, ביצים,
גבינת קשקבל ובשמל

מוגש עם ירקות רעננים

פילה הייק בציפוי טמפורה
מוגש עם צ׳יפס ומתבלים 


