Starters

PASTA

פנה  /ספגטי  /פסטה מקמח מלא
48
פומודורו  /ארביאטה
פסטה ברוטב עגבניות עם שמן זית ,שום ובזיליקום,
ארביאטה בתוספת צ'ילי אדום חריף

32
קרפצ'יו סלק
פרוסות סלק ,שמן זית ,בלסמי מצומצם ,אגוזי מלך ,סלרי,
תפוח ,חמוציות וגבינת פטה  /טבעוני ללא פטה

52

32
קרם חצילים
חציל בלדי ,טחינה ,שמן זית ,שום ולימון ,מוגש עם
ביצה קשה ולחם  /טבעוני ללא ביצה

54
אלפרדו פטריות
פסטה ברוטב שמנת עם פטריות טריות ,שום ועשבי
תיבול טריים

כרובית בטחינה
כרובית ,טחינה ,צ'ילי טרי ,עגבנייה ופטרוזיליה

36

קרם תירס
קרם תירס ,פטריות מוקפצות ,אספרגוס ,פרמז'ן,
בלסמי מצומצם ועירית קצוצה

46

אליו אוליו
פסטה בשמן זית עם עגבניות שרי ,זיתים ,שום
ועשבי תיבול טריים

54
רוזה פטריות
פסטה ברוטב עגבניות עם פטריות טריות ונגיעת שמנת
שמנת בטטה
פסטה ברוטב שמנת עם נתחי בטטה קלויה ,שום
ועלי בזיליקום

54

Pasta Fresca

46
פטריות בחמאה ויין
פורטובלו ,שמפיניון ,בצל סגול וירוק ,שום ואורגנו
בחמאת לימון ויין לבן ,מוגש עם ברוסקטות
48
קפרזה
עגבניות ,מוצרלה די בופאלו ובזיליקום טרי ,מתובל
בשמן זית ,חומץ בלסמי ומלח ים אטלנטי

פסטה טרייה תוצרת בית

64
ניוקי סלק
ניוקי תפו"א עם רוטב סלק ,חמאה ,קצח ,גבינת עיזים
ואגוזי מלך

קרפצ'יו סלמון
סלמון טרי ,שמן זית ,יוגורט ,צ'ילי ,לימון ,מלח ים
אטלנטי ,צנונית ונבטי צנונית

68
טורטליני
טורטליני ממולא בתרד וריקוטה עם עגבניות ,זיתי
קלמטה ,חציל ,נגיעת בלסמי מצומצם ,אורגנו טרי,
וגבינת פטה

סביצ'ה
דג ים טרי קצוץ עם קינואה ,בצל ירוק ,צנונית,
פטרוזיליה ונענע בשמן זית ,לימון וצ'ילי טרי ,על מצע
קרם חצילים

68
רביולי
רביולי במילוי תרד וריקוטה  /ארבע גבינות בחמאת
מרווה  /בטטה בשמנת עם גרידת לימון  /רביולי
ספיישל ,שאל את המלצר !
72
ניוקי ערמונים
ניוקי בשמנת עם ערמונים ,פטריות שמפיניון ,עירית
ומרווה
76

פפרדלה מוצרלה
אטריות פסטה רחבות על שמן זית ,ארטישוק,
עגבניות שרי ,זיתי קלמטה ,שום ,צ'לי טרי ,מוצרלה די
באפלו ,בזיליקום ופטרוזיליה
78
פפרדלה סלמון
אטריות פסטה רחבות בשמנת עם תרד ,נתחי סלמון
צרוב ובזיליקום טרי

PIZZA

פיצה אישית אפויה על אבן מבצק דק ופריך
פיצה מרגריטה
פיצה קלאסית עם רוטב פומודורו

48

56
פיצה בלקנית
גבינת פטה ,זיתים ,בצל ,אורגנו טרי ,רוטב פומודורו
וגבינת מוצרלה
64
פיצה קון זוקיני
פרוסות זוקיני דקיקות ,גבינת מוצרלה וגבינת עזים

48

52

Dishes
קציצות ירק
מוגשות עם צזיקי ,סלט קצוץ או סלט ירוק

56

קינואה וירקות צרובים
פטריות פורטובלו ,גזר ,בצל סגול ,עשבי תיבול
טריים ברוטב טחינה וסילאן

58

66

לזניה
עלי פסטה ממולאים בחציל ,עגבניות ,ריקוטה,
פרמז'ן ,מוצרלה ,טל העמק ,בשאמל ורוטב פומודורו

88 - 68
ריזוטו
תבשיל אורז איטלקי עגול בחמאה ,פרמז'ן וירקות
משתנים ,שאל את המלצר על ריזוטו היום !

FISH

38
ג'סמין
קמפרי ,ג'ין ,טריפל סק ,לימון טרי סחוט ,מי סוכר
וזסט תפוז
בלאדי מרי
וודקה ,מיץ עגבניות ,לימון טרי סחוט ותבלינים
מוגש עם מקלות סלרי טרי

38

סמאש פירות
רום ,פרי עונה טרי ,לימון טרי סחוט ומי סוכר

38

אספרסו בר מרטיני
וודקה ,קלואה ,קרם דה קסיס ואספרסו כפול

38

וויסקי סאוור
וויסקי ,לימון טרי סחוט ,מי סוכר

לחם הבית 16
מוגש עם חמאה וריבה

89
סלמון בחלב קוקוס
פילה סלמון עם קינואה ,אפונת גינה ,שעועית ירוקה,
בטטה אפויה ותרד בחלב קוקוס
89
סלמון בתנור
פילה סלמון אפוי בתנור עם תפוחי אדמה ושעועית
ירוקה בשמן זית

פוקצ'ה אנטי פסטי 46
שאל את המלצר
על אנטי פסטי היום

68
פיצה  4גבינות
גבינת מוצרלה ,רוקפור ,גאודה ,פרמז'ן ופטרוזיליה
טרייה
68
פיצה קון טרטופו
מחית פטריות וכמהין ,בצל מקורמל ,ארוגולה ועלי פרמז'ן

דניס ביין לבן
פילה דניס עם גרגירי חומוס ,תרד ועגבניות שרי
ביין לבן ,שום ,חמאה ופטרוזיליה

98

לברק בחמאת לימון
פילה לברק בחמאה על מצע של ניוקי ועלי תרד
בציר ירקות וגרידת לימון

108

68

דגת היום שאל את המלצר !

38

BREAD

פוקצ'ה קפרזה 46
מוצרלה די בופאלו ,עגבניות ,בזיליקום ,עלי
בייבי ובלסמי מצומצם

מוסר ועדשים שחורות
פילה מוסר ים על מצע עדשים שחורות עם גזר,
סלרי ,לימון וחמאה

תוספות לפיצה :בצל ,זיתים  / ₪ 3 +פטריות ,תרד,
חציל ,קישוא ,עגבניות שרי ,פטה  / ₪ 6 +טונה / ₪ 12 +
סלמון  / ₪ 14 +מוצרלה די בופאלו ,אנשובי ₪ 18 +

מוחיטו דובדבנים
וודקה ,לימון טרי סחוט ,סוכר ,דובדבנים
בסירופ

38

פוקצ'ה על אבן 26
מוגשת עם שמן זית ובלסמי ,קרם חצילים
וסלסת עגבניות

98

פיצה א-לה רומאנה
ארטישוק רומאי ,זיתי קלמטה ,רוטב פומודורו,
מוצרלה ופטרוזיליה טרייה

Cocktails

108 –88

SIDE DISH
סלט ירוק  /סלט ירקות קצוץ
שעועית ירוקה
תרד בחמאה
פירה
ירקות מוקפצים
תפוחי אדמה

14
14
14
14
14
14

akfast All Day
e
Br

SANDWICHES
ניתן להזמין בג'בטה לבנה ,לחמנייה מקמח מלא או
בלחם דגנים ,זיתים מתובלים בצד
כריך טונה
סלט טונה עם מיונז ,סלרי ,פטרוזיליה ולימון,
עגבנייה ,חסה וארוגולה

		 46

כריך חציל פטריות
טחינה ,קרם חצילים ,פטריות שמפיניון
ופורטובלו מוקפצות ,בצל וארוגולה

		 46

		 54
כריך סלמון מעושן
סלמון מעושן ,גבינת שמנת ,בצל כבוש במקום,
מלפפונים ,נבטי צנונית ולימון סחוט

Toasts

טוסט מלחם לבן ,מוגש עם סלט ירוק או קצוץ
טוסטיני טל העמק
חמאה ,גבינת טל העמק ועגבנייה

		 38

		 44
טוסטיני פטה חצילים
טפנד זיתים ,פטה ,גבינה צהובה ,קרם חצילים,
עגבנייה ובצל סגול
טוסטיני מוצרלה די בופאלו
פסטו ,גבינת מוצרלה מחלב בופאלו ועגבנייה

		 46
שקשוקה ים תיכונית
שקשוקה פיקנטית מעגבניות טריות ,שתי ביצים
אפויות ,פטרוזיליה וגבינת פטה ,מוגשת עם לחם
טרי וחמאה
תוספת חציל  /קישוא  /תרד ₪ 6 +
		 46
שקשוקה טבעונית
שקשוקה פיקנטית מעגבניות טריות עם בצל,
ירקות ירוקים ,טופו ועשבי תיבול טריים,
מוגשת עם לחם טרי וטחינה
שקשוקה תרד
שתי ביצים אפויות על מצע תרד בשמנת,
מוגשת עם לחם טרי וחמאה
אגס פלורנטין
ביצים עלומות על חלת בריוש ,תרד חלוט,
רוטב הולנדייז ,מוגש עם סלט ירוק

		 49

52

		 55
אגס שמפיניון
ביצים עלומות על חלת בריוש ,פטריות פורטובלו
ושמפיניון ,רוטב הולנדייז ,מוגש עם סלט ירוק
		 59
אגס בנדיקט
ביצים עלומות על חלת בריוש ,סלמון מעושן,
רוטב הולנדייז ,מוגש עם סלט ירוק

		 48

SALADS
סלט קיסר
לבבות חסה ,מלפפון ,צנונית ,קרוטונים ופרמז'ן
ברוטב קיסר .תוספת סלמון ₪ 14 +

Hot Drinks
סחלב  /גדול
סיידר חם  /עם יין
מוקה
שוקו חם  /עם קצפת
תה  /חליטות תה בקנקן
לימון ג'ינג'ר ודבש
משקה שוקולדה

21 | 18
24 | 18
21
21 | 18
15 | 10
18
24

ESPRESSO

"אספרסו בר קלאסיקו" היא תערובת איטלקית
מפולי קפה מובחרים
חלב סויה ללא תוספת תשלום

135 | 69

תוספת לטוסט:
ביצה  / ₪ 5 +פטריות ,פטה ,טל העמק ,טונה ₪ 6 +
סלמון ₪ 14 +

בראנצ' | זוגי
מימוזה /קיר רויאל  /קאווה  /למברוסקו
מיני מוזלי עם פירות טריים ויוגורט צאן ,לחם
טרי עם חמאה ,ריבה ,טחינה ,קרם חצילים,
ממרח אבוקדו ,סלט טונה וגבינות
ביצים :אומלט במילוי סלמון וגבינת שמנת  /תרד עם
ריקוטה ופטריות  /פטה וחציל /עגבניות ומוצרלה /
שקשוקה /שקשוקה תרד ,סלט ירקות קצוץ או ירוק,
קפה חם מתערובת הבית

תפוזים טרי סחוט במקום
גזר טרי סחוט במקום
אשכוליות אדומות
לימונענע  /לימונענע גרוס
קולה  /ספרייט  /דיאט  /זירו  /ענבים  /נסטי
מים מינרלים  /סודה
מים בטעמים
סן פלגרינו  /גדול

18
18
18
18
14
11
14
25 | 14
		

48

48

סלט שורשים וטופו
טופו צרוב על מחבת ,תערובת חסות ,גזר ,סלק,
קולרבי ,צנונית ,פטריות שמפיניון ,תפוח עץ ,נבטי
חמנייה ,בצל סגול וגרעיני דלעת ,מתובל בויניגרט
בלסמי ושמן שומשום

עסקיות
ימים א'-ה'
בין השעות 16:30 – 12:00
לא כולל ערבי חג

48
סלט מדבר
ירקות קצוצים ,ביצה קשה ,בצל סגול ,פטרוזיליה,
נענע ,שמן זית ולימון ,קרוטוני אורגנו וטחינה  /טבעוני
ללא ביצה
52
סלט טונה
עגבנייה ,מלפפון ,ביצה קשה ,תפוחי אדמה אפויים,
שעועית ירוקה ,סלט טונה ,זיתים ,צנונית ,נבטי צנונית,
אורגנו טרי בשמן זית ולימון ,רוטב קיסר בצד

מנה ראשונה ,מנה עיקרית
ושתייה קלה
מגוון העסקיות בתפריט נפרד
שאל את המלצר !

52
סלט טוסט
ארוגולה ,בטטה ,גזר ,מלפפון ,עגבניות שרי ,אגוזי מלך,
קוביות טוסט עם חמאת פסטו וטל העמק בשמן זית
ולימון ,עם פטה מגורדת ורוטב שום בצד
52

סלט חלומי
תערובת חסות ,עגבניות שרי ,פטריות שמפיניון,
נבטים סיניים ,גבינת חלומי צרובה ופקאנים מסוכרים
בויניגרט בלסמי

Aperitivo
פותחים את הערב
מידי יום בין השעות

17:00-19:00
שאל את הצוות על
משקה היום !

אספרסו קצר  /כפול
מקיאטו  /כפול
אמריקנו  /גדול
קפוצ'ון -הפוך בכוס אספרסו
קפוצ'ינו
לאטה מקיאטו
או-לה
סיציליאני -אספרסו חלב וקצפת
קפה פילטר -מתערובת הבית ,מוגש בקנקן
אייס קפוצ'ינו  /אייס מוקה
קפה קר  /שוקו קר /עם גלידה
קפה פרדו
מילק שייק אספרסו בר  /תוספת בראוניס

11 | 9
12 | 10
12 | 10
12
14
17
18
18
15
20
22 | 18
24
26 | 24

BEER
טובורג רד בקבוק
קרלסברג בקבוק
גולדסטאר
הייניקן בקבוק
לף בראו בקבוק
קורונה בקבוק
ווינשטפן בקבוק
אלכסנדר חבית,
בירת בוטיק ישראלית טרייה בלונד

24
24
24
26
32
32
34
36 | 28

