
שתיה חמהשתיה קרה

תפריט / בתוך אוגדן

תפריט יין
12*28.5 ס"מ

תפריט רגיל
20.5*28.5 ס"מ

תפריט רגיל
20.5*28.5 ס"מ

קינוחים
12*28.5 ס"מ

שתיה
20.5*28.5 ס"מ

כריכה
20.5*28.5 ס"מ

 מוגש עם לחם ומטבלי הבית

לחם הבית · 16
בתוספת מטבלי הבית

לחם שום · 21
פרוסות באגט אפוי בדואט
חמאת שום ועשבי תיבול

פוקאצ'ה בשמן זית · 36
בצק עשיר הנאפה בתנור לבנים
מוברש בשמן זית, טימין, עשבי

תיבול ועגבניות מיובשות.
בתוספת מטבלי הבית

יקיטורי חלומי · 45
שיפודי גבינת חלומי מטוגנים

בציפוי עשיר ופריך. מוגש על מצע
רוטב עגבניות חם ובזיליקום

הום פרייז · 49 
קוביות תפוח אדמה מובחרים

מוקפצים בצ'ילי מתוק, שומשום,
בצל, פלפלים וחמאה

קבבוני פילה בורי · 58 
צרובים בגריל, מוגשים על לחם פרנה

מרוקאי חם בזילוף טחינה, סלסת
עגבניות פיקנטית, סומאק, שמן זית ופטרוזיליה 

סיגר בטטה וגבינות · 44 
עלי סיגר דקיקים במילוי מבחר

גבינות, בטטה  ואגוזי קליפורניה,
בליווי טחינה גולמית וסילאן 

כרובית מטוגנת · 49
פרחי כרובית מטוגנים בציפוי

עשיר ופריך. מוגש על מצע טחינה וסילאן 

גלילות חציל · 48  
דפי חצילים ממולאים בתערובת

גבינות ובציפוי פריך, אגוזי קליפורניה,
ובזיליקום. מוגש על מצע שמנת פסטו

ארנצ'יני · 46 
כדורי ריזוטו קריספים, במילוי מבחר

גבינות ועשבי תיבול. מוגש על מצע רוטב
עגבניות בנגיעות שמנת

צ'יפס קטן/ גדול · 24/36

יין הבית אדום- שאטו בלאן · כוס 30 / בקבוק 90  

יין הבית לבן-שאטו רוז' · כוס 30 / בקבוק 90

יער יתיר · 450

יתיר פטי ורדו · 240 

יתיר קברנה סוביניון · 260 

ירדן 2010 · 340

יין 624 · 240

ירדן 2014 · 260

גמלא קברנה סוביניון · גדול 170 / קטן 90  

גמלא מרלו · גדול 170 / קטן 90

גמלא שרדונה · גדול 120 /קטן 65

גליל קברנה סוביניון · גדול 120 /קטן 65

גליל מרלו · גדול 120 /קטן 65

חרמון אדום · גדול 90 / קטן 49

הר תבור קברנה · גדול 130 / קטן 69

קברנה ויניארדס כרמל · 140 

מוסקאטו לבן מוגז · 130   

גמלא ריזלינג · גדול 90 / קטן 49 

חרמון לבן · גדול 90 / קטן 49

4 חביות כרמל אדום · 120

רוזה 2 חביות חצי יבש · 120  

2 חביות - לבן חצי יבש · 120 

שמפניה קווא · 90 

משקאות אלכוהול שאל את המלצר

טוסט ריקוטה · 56
ג׳בטה פתוחה מוקרמת בגבינת
מוצרלה ורוטב שמנת פטריות

טוסט קלאסי · 54    
בייגל טוסט ממולא בגבינה צהובה,

ורוטב עגבניות איטלקי 

טוסט איטלקי · 56   
בייגל טוסט ממולא בפסטו,

פלפלים קלויים, גבינת
מוצרלה וזיתי קלמטה 

הכריכים מוגשים
בלחם לבן/ מלא לבחירה

ים תיכוני · 58    
גבינת פטה, פסטו, חצילים קלויים,

פרוסות עגבנייה ומיקס עלים

חלומי · 61  
גבינת חלומי, פסטו, עגבניות,
זיתים שחורים, מיקס עלים

ופלפלים קלויים

*סלמון · 64 
סלמון מעושן, גבינת שמנת,

מיקס עלים, עגבנייה,מלפפון ובצל סגול

הטוסטים מוגשים בתוספת סלט עלים
טריים מתובל ברוטב ויניגרט ואגוזי מלך

מרק היום · 35  
שאל את המלצר

מרק בצל צרפתי · 34   
מרק בצל עשיר, 

מוגש עם גבינה וקרוטונים

מרק הבית · 46 
מרק פטריות טריות

מעודן בשמנת. מוגש בתוך קונכיית
לחם פריך וחם

 מוגש עם לחם הבית וחמאה

מרקים

טוסטים וכריכים

סלטים חמים וקרים

לחמים וראשונות תפריט יין

יווני · 58 
מיקס חסות ועלים, עגבנייה, מלפפון,

בצל, זיתים ובולגרית מגורדת.
ברוטב שמן זית ולימון טרי

פינוק של בריאות · 62
תערובת עלים ירוקים ועשבי תיבול

קצוצים דק - סלרי, פטרוזיליה, כוסברה,
בצל ירוק ובתוספת עגבניות שרי, חמוציות,

קשיו ומבחר גרעינים קלויים בתיבול
שמן זית ולימון ובתוספת כדורי מוצרלה

בשמן זית וזעתר

סלט פנצנלה טוסקני · 61
מלפפון, עגבנייה, פלפלים צבעוניים,

צנוניות, בצל סגול, זיתים, קרעי פוקאצ׳ה
קלויים, עשבי תיבול וכדורי  מוצרלה.

מתובל ברוטב ויניגרט איטלקי

סלט בטטה וחלומי · 69 
מקלוני בטטה וגבינת חלומי מטוגנות
ומוקפצות בסילאן, מוגשות על שלל

חסות ועלים מתובלים ברוטב ויניגרט,
עגבניות שרי ונבטים. בתוספת מקלוני

תפוחי עץ פריכים, צ'יפס בטטה קריספי,
שומשום קלוי ואגוזי קליפורניה

סלט טוסט · 68 
קוביות טוסט מוקפצות בחמאה

על מצע שלל  חסות ועלים, מלפפון,
עגבנייה, בצל סגול וזיתי קלמטה.

מתובל ברוטב איולי צ'ילי

סלט טונה אדומה · 76
טונה אדומה ופטריות פורטבלו

מפולפלים וצרובים על הפלאנצ׳ה
בשמן זית, מוגש על מצע שלל חסות,

נבטים, עגבניות שרי ומקלוני גזר.
מתובל ברוטב ויניגרט

איטלקי ובליווי שברי קשיו

סלט סלמון חם · 78
קוביות סלמון טרי מוקפצים עם בטטה,

מיקס פטריות ובצל ברוטב אסיאתי.
מוגש על מצע שלל חסות ועלים

ובליווי בוטנים מסוכרים

רטבים לבחירה: ויניגרט הדרים,
שום-שמיר, אלף האיים

הפיצות שלנו נעשות בעבודת יד
ונאפות עם הזמנתך 

מרגריטה · 54  
רוטב עגבניות וגבינת מוצרלה וצהובה

ריקוטה · 62 
רוטב עגבניות, פטריות שמפיניון,

בצל סגול, פסטו, זיתים,
גבינת מוצרלה וצהובה

פונגי · 59  
רוטב שמנת, מיקס פטריות,

עגבניות מיובשות, מוצרלה וצהובה 

שמנת פסטו · 61
רוטב שמנת פסטו, קוביות בטטה,
מיקס פטריות, מוצרלה וצהובה

ארבע גבינות · 64 
רוטב אלפרדו, גבינת פטה,

פתיתי חלומי, מוצרלה וצהובה

תוספות בתשלום: גבינת פטה, תירס,
פלפלים, עגבניות, בצל, זיתים, פטריות,
חצילים, טונה, פלפלים חריפים - 5 ₪

פיצות

מוגשים בתוספת סלט עלים טריים
מתובל ברוטב ויניגרט ואגוזי מלך

המאפים הכי טעימים

קלצונה פטריות 62
בצק איטלקי הנאפה עם הזמנתך

בתנור הלבנים ממולא רוטב שמנת,
מיקס פטריות, וגבינת מוצרלה 

מאפה סלמון מעודן 82
בצק איטלקי הנאפה בתנור לבנים

וממולא בקוביות סלמון טרי, בצלים צלויים,
מיקס פטריות ועשבי תיבול

המנות מוגשות עם סלט ירוק
בויניגרט הדרים ואגוזי מלך 

קישים ומוקרמים בתנור

קיש בטטה · 62 
במילוי בטטה ומבחר גבינות מובחרות 

קיש פטריות · 62   
במילוי פטריות שמפיניון,

פורטבלו ומבחר גבינות מובחרות 

לזניה ארבע גבינות · 63 
שכבות בצק פסטה טרייה בגבינות פטה,
שמנת, ריקוטה ומוצרלה מוקרם בתנור

לבנים ברוטב רוזה וגבינה צהובה 

קנלוני פטריות · 64
גלילי בצק פסטה טרייה ממולאים
במיקס פטריות וגבינת ריקוטה. 

מוקרם ברוטב שמנת פטריות וגבינה צהובה

המבורגר פורטבלו · 69
המבורגר מפטריות פורטבלו עשיר

בטעמים וברוטב איולי הבית.
מוגש בתוספת סלט עלים מתובל

ברוטב ויניגרט וצ'יפס

ריזוטו פטריות · 66
מיקס פטריות- פורטבלו, שמפיניון,

שיטאקי, חמאה, יין לבן, שום ופרמז'ן

נודלס הבית · 74
נתחי סלמון טרי, נודלס, בצל

ומיקס פטריות מוקפצים ברוטב הבית
בתוספת נבטים אגוזי קליפורניה ובצל ירוק

סינייה קבבוני בורי · 82
קבבוני דג בורי בקדירת רוטב עגבניות

בשלות, פלפלים, שום, בצל, עשבי תיבול
ושמן זית לצד פרנה חמה וטחינה 

מיוחדים

ספגטי/פנה פומודורו · 54  
רוטב עגבניות, שום, שמן זית,
עגבניות בשלות ובזיליקום טרי

ספגטי/פנה פונגי · 58  
רוטב שמנת עם מיקס פטריות טריות, 

חמאה, בצל ושום

ספגטי/פנה ארביאטה · 58  
רוטב עגבניות, פלפלים חריפים,

זיתי קלמטה, עגבניות שרי
ופלפלים צבעוניים

ספגטי/פנה אליו אוליו · 58 
ספגטי מוקפץ בשמן זית,

פרוסות שום, זיתי קלמטה,
עגבניות מיובשות, עשבי תיבול

ופסטו. מוגש בתוספת גבינת
פטה מגורדת 

ספגטי/פנה שמנת בטטה · 59 
רוטב אלפרדו  וקוביות בטטה

צרובים בתנור

ספגטי/פנה סלסה רוזה · 57
רוטב עגבניות ונגיעות שמנת,

שום, חמאה ויין

פפרדלה אלפרדו · 63 
רוטב שמנת מעודן בשום, יין לבן

ואגוזי קליפורניה

*פפרדלה סלמון · 69 
רוטב שמנת וסלמון מעושן,

יין לבן וגבינת פרמז'ן

רביולי בטטה · 68 
ברוטב אלפרדו/ שמנת פטריות/

שמנת בטטה/ שמנת פסטו/
שמנת ערמונים

רביולי גבינה · 68  
ברוטב רוזה/ שמנת פטריות/
שמנת בטטה/ שמנת פסטו

ניוקי · 66
ברוטב אלפרדו/רוטב שמנת פסטו/

רוטב רוזה

ניוקי ערמונים · 69 
ניוקי מוקפץ לצד ערמונים ובצל,

פטריות פורטבלו, עגבניות מיובשות
וגבינת פרמז'ן

ניתן לקבל פסטה מקמח מלא  בתוספת 5 ₪

פסטות

דג היום
שאל את המלצר

דניס · 118 
עשוי בשלמותו בתנור, שמן זית,

מתובל וממולא בשיני שום,
עגבניות שרי ופסטו

פילה דניס · 112  
עשוי בתנור במרינדה סיציליאני,

עגבניות מיובשות, לימון, 
עשבי תיבול ושום טרי

פילה סלמון אפוי בתנור · 110  
עשוי בתנור בשמן זית

וברוטב סיציליאני

*פילה סלמון בשמנת פסטו · 112
 עשוי בתנור ברוטב שמנת פסטו,

לימון טרי ועשבי תיבול 

הדגים הטריים שלנו מוגשים לצד
סלט ירוק ותוספת אחת לבחירה:

אורז / צ'יפס/ שעועית ירוקה מוקפצת/
פירה-חלבי

דגים

איטלקית | חלבית | כשרה

קינוחים 

מבחר עוגות הבית · 44  
שאל את המלצר.

מוגש בתוספת כדור גלידה
לבחירה וקצפת

סופלה שוקולד חם · 41 
מוגש בתוספת כדור גלידה וניל,

קצפת, שברי פקאן ואגוזים

עוגת גבינה אפויה · 44
מוגשת קרה ובתוספת

כדור גלידה לבחירה וקצפת 

פאי שוקולד בלגי · 45
מוגש חם. בתוספת

כדור גלידה לבחירה וקצפת

וופל בלגי חם · 49
במייפל ושוקולד/ ריבת חלב.

בתוספת קצפת, שני כדורי גלידה
לבחירה ואגוזי לוז 

פאי תפוחים חם · 44 
מוגש בתוספת גלידה וניל וקצפת

קרם ברולה · 39
מעדן שמנת-וניל במעטה קרמל

פריך ובתוספת קצפת

עוגת שוקולד חמה זוגית · 51  
שוקולד בלגי עשיר,

בתוספת קצפת
וכדור גלידה לבחירה 

פאי אגוזים עשיר בטופי חם · 46
בתוספת כדור גלידה וניל וקצפת

טרמיסו · 44
שכבות ביסקוויטים ספוגים

באספרסו, קרם גבינת מסקרפונה
בשילוב קפה ויין וקצפת

גלידת ריקוטה (בן אנד ג'ריס) · 33
שלושה כדורי גלידה

במבחר טעמים לבחירתך
(שאל את המלצר)

בתוספת קצפת, סירופ שוקולד ואגוזים

עוגיות הבית שקדים/גרנולה · 10   

אלפחורס · 8 

עד גיל 10

תפריט ילדים

ספגטי ילדים · 44
 פומודורו/שמנת פטריות   

פיצה קיד · 44
פיצה עגבניות עם שתי תוספות לבחירה 

גלידה קיד · 14
כדור גלידה וניל בקצפת ורוטב שוקולד

צ'יפס ילדים · 20

קפה הפוך גדול/ קטן · 14/16

קפה הפוך בטעמים · 19  
אגוזי לוז, וניל, אייריש קרים, קרמל

קפוצ'ינו גדול/ קטן · 17/19
קפה הפוך וקצפת

מקיאטו · 14

אספרסו קצר/ארוך · 12

אספרסו כפול · 14

אמריקנו · 12

נס קפה על חלב גדול/ קטן · 13/15

קפה שחור · 10

מוקה גדול /קטן · 17/19
הפוך עם פרליני שוקולד 

שוקו  גדול/ קטן · 14/16 

חלב חם עם שוקולדה מקופלת · 19

שוקוצ'ינו גדול/ קטן · 17/19
שוקו חם וקצפת

תה קלאסי/ בטעמים/ נענע · 12 

סיידר חם במקל קינמון · 19

תוספות למשקאות חמים · 4 
חלב סויה/ קצפת/ 2 פרלינים

קוקה קולה/ דיאט קוקה קולה/
קוקה קולה זירו · 13

ספרייט/ דיאט ספרייט · 13

פאנטה · 13 

קינלי סודה · 11  

נביעות מים מינרלים · 10

  13 · tea פיוז

נביעות+ בטעמים עדינים
(אפרסק/ ענבים) · 13

פריגת משקה קל ענבים · 13

סידר מוגז/ רגיל · 15

סאן פלגרינו מוגז עדין/ גדול · 24

תפוזים סחוט טרי · 23 

מיץ גזר סחוט טרי · 23

תפוזים/ לימונדה טבעי · 12

קנקן תפוזים/ לימונדה טבעי · 25

   לימונענע · 12

אייס קפה · 19

אייס קפה ספיישל · 24
בתוספת אגוזי פקאן סני, 

ליקר אגוזים וקצפת

שייק פירות · 31
על בסיס חלב/ מים/ תפוזים 

תות, בננה, אפרסק, אננס, מלון, תמר, 
מנגו וחמוציות (עד 3 לבחירה)

מילק שייק שוקולד/ וניל/ וניל עוגיות/
ריבת חלב/ קפה/ עם קצפת (עד 3 טעמים) · 28

לימונענע גרוס · 19

קפה קר · 16

שוקו קר · 16

בירה מאלטי - שחורה · 17

קרלסברג · 26 

טובורג · 24 

סטלה · 29 

גולדסטאר · 24

הייניקן · 26 

gre� 
drinks

* לנוהגים היתר בדגים וחלב* לנוהגים היתר בדגים וחלב



תפריט אנגלית / בתוך אוגדן

תפריט יין
12*28.5 ס"מ

תפריט רגיל
20.5*28.5 ס"מ

תפריט רגיל
20.5*28.5 ס"מ

קינוחים
12*28.5 ס"מ

שתיה
20.5*28.5 ס"מ

כריכה
20.5*28.5 ס"מ

Home Made Bread · 16
Served with house dips

Garlic Bread · 21
Slices of baguette baked with

a duet of garlic butter and herbs

Focaccia with Olive Oil · 36
Rich dough baked on the premises

in our brick oven with olive oil,
thyme, herbs, dried tomatoes.

Served with house dips    

Yakitori Haloumi · 45
Haloumi cheese skewers are fried

in a rich and crispy coating.
Served on a bed of warm
tomato sauce and basil

Home Fries · 49
Potato cubes stir-fried in sweet

chili sauce with sesame,
onion, peppers and butter

Mullet Fillet Kabobs · 58
Grilled, served on hot Moroccan

Frenè bread, lightly seasoned with
techina, spicy tomato salsa, somac,

olive oil and parsley

Sweet Potato and Cheese Cigars · 44
Cigar sheets filled with assorted
cheeses, sweet potato, California
walnuts accompanied by techina

paste and silan

Fried Cauliflower · 49
Crispy, batter-dipped cauliflower florets

served on a bed of techina and silan

Eggplant roll-ups · 48
Thin slices of eggplant filled with

assorted cheeses and fried in a rich and
crispy, coating, California walnuts

and basil. Served on a bed of pesto sauce

Arancini · 46
Crispy risotto balls filled with assorted

cheeses and fresh herbs. served on a
bed of tomato sauce with a touch of cream

French Fries small/large · 24/36

House Wine Chateau Blanc · Glass 30/ Bottle 90

House Wine Chateau Rosé · Glass 30/ Bottle 90

Yatir Forest · 450

Yatir Petite Verdot · 240

Yatir Cabernet Sauvignon · 260

Yarden 2010 · 340

Barkan Wine 624 · 240

Yarden  Red 2014 · 260

Gamla Cabernet Sauvignon · Small 90/ Large170

Gamla Merlot · Small 90/ Large 170

Gamla Chardonnay · Small 65/ Large 120

Galil Cabernet Sauvignon · Small 65/ Large 120

Galil Merlot · Small 65/ Large 120

Hermon Red · Small49/ Large 90

Har Tabor Cabernet · Small 69/ Large 130

Carmel Vineyards Cabernet · 140

Sparkling White Muscat · 130

Gamla Riesling · Small 49/ Large – 90

Hermon White · Small 49/ Large 90

Carmel  4 Vats  Red · 120

Carmel 2 Vats  Semi-Dry Rosé · 120

Carmel 2 Vats  Semi-Dry White · 120

Champagne · 90

Ask your waiter about alcoholic drinks

Soup of the Day · 35
Ask the waiter for details

French Onion Soup · 34
Rich Onion Soup served with

cheese and croutons

House Specialty Soup · 46
Cream of Mushroom Soup

served in a bowl made
of hot fresh bread

Served with the House bread and butter

Soups

Greek Salad · 58
Variety of lettuces and leaf greens,

tomatoes, cucumbers, onions, olives
and shredded Bulgarian cheese - olive
oil & freshly squeezed lemon dressing

Healthy Salad · 62
Chopped green leaves and herbs

(celery, parsley, cilantro, green onion),
cherry tomatoes, cranberries, cashews,

a selection of roasted seeds seasoned
with olive oil and lemon. mozzarella

balls in olive oil and hyssop

Tuscan Panzanella Salad · 61
Cucumber, tomato, colored peppers,

radishes, red onion, olives, pieces of roasted
focaccia, herbs and mozzarella balls.

Served with Italian vinaigrette dressing

Sweet potato & Haloumi salad · 69
Sweet potato sticks and haloumi
cheese, stir fried in silan, served

with a variety of lettuces and leaves,
spiced with vinaigrette sauce, cherry

tomatoes and sprouts. With
crispy apple sticks, crispy sweet potato

chips, roasted sesame seeds
and California walnuts

Toast salad · 68
Toasted bread cubes stir fried in butter

on a bed of lettuce and greens, cucumber,
tomato, red onion and olive oil.

Served with chili aioli sauce

Red tuna salad · 76
Red Tuna and peppery Portobello

mushrooms seared in olive oil,
served on a bed of lettuce, sprouts,

cherry tomatoes and carrot sticks. Served
with Italian vinaigrette sauce

accompanied by chopped cashews

Salmon Salad (Warm) · 78
Fresh salmon cubes stir fried with

sweet potato, assorted mushrooms and
onion in Asian sauce. Served on a bed of

lettuce and greens accompanied
by candied peanuts 

Choice of dressings:  Citrus Vinaigrette,
Garlic-Dill, Thousand Island

Hot & Cold Salads

Sweet Potato Quiche  · 62
Sweet potatoes and a blend

of select cheeses

Mushroom Quiche  · 62
Portabella and Champignon mushrooms

and a blend of select cheeses

Four Cheese Lasagna  · 63
Creamed feta, cream cheese, ricotta,

mozzarella between layers of fresh pasta
with Rosa sauce and yellow cheese

Mushroom Cannelloni · 64
Fresh Cannelloni filled with assorted
mushrooms and Ricotta cheese in a

creamy mushroom and yellow cheese sauce

Served with green salad in citrus
vinaigrette dressing and walnuts

Quiches & Baked Dishes

Ricotta Toast  · 56
Open Ciabatta sandwich is served

with melted mozzarella cheese
and mushroom cream sauce

Classic Toast · 54
Toasted bagel with yellow cheese

and Italian tomato sauce

Italian Toast · 56
Toasted bagel with pesto, roasted peppers,

mozzarella cheese and Kalamata olives

Sandwiches made with your choice
of white or whole wheat bread

Mediterranean Sandwich · 58
Feta cheese sandwich with pesto,

roasted eggplant, sliced tomato
and mixed greens

Haloumi Sandwich · 61
Haloumi cheese sandwich with pesto,

tomato, black olives, roasted
peppers and mixed greens

*Lox Sandwich · 64
Cream cheese and lox sandwich

with baby leaf greens, sliced tomato,
cucumber and red onion

Toast is served with fresh green salad
and walnut vinaigrette dressing

Toast and Sandwiches

Breads and AppetizerWine Menu

איטלקית | חלבית | כשרה

gre� 
drinks

Margarita · 54
Tomato sauce and mozzarella

and yellow cheese

Ricotta · 62
Tomato sauce, mushroom mushrooms,

red onion, pesto, olives, mozzarella
and yellow cheese

Funghi · 59
Cream sauce, mushroom mix, sundried
tomatoes, mozzarella and yellow cheese

Pesto Cream · 61
Topped with pesto cream sauce, sweet

potato cubes, assorted mushrooms,
mozzarella and yellow cheese

Four cheeses · 64
Alfredo sauce, feta cheese, haloumi

flakes, mozzarella and yellow cheese

Additional toppings available - 5 nis
feta cheese, corn, peppers, tomatoes,
onions, olives, mushrooms, eggplant,

tuna, hot peppers 

Our pizzas are handmade
and baked to your order

Pizza

Spaghetti / Penne Pomodoro · 54
In tomato sauce with olive oil, garlic,

ripe tomatoes and fresh basil

Spaghetti / Penne Funghi · 58
In cream sauce with a mixture of

fresh mushrooms, butter and
onion and garlic

Spaghetti / Penne Arrabbiata · 58
In tomato sauce with hot peppers,
Clemente olives, cherry tomatoes

and assorted colored peppers

Spaghetti / Penne Aglio e Olio · 58
Stir-fried in olive oil with

sliced garlic, Clemente olives,
sun-dried tomatoes, pesto and herbs.

served with grated feta cheese

Creamy Sweet Potato
Spaghetti/ Penne · 59

In Alfredo sauce with oven
seared sweet potato cubes

Salsa Rosa Spaghetti/ Penne · 57
In tomato sauce with

a touch of cream,
butter, garlic and wine

Pappardelle Alfredo · 63
In mild garlic cream sauce with garlic,

white wine and California walnuts

*Pappardelle with Salmon · 69
In a cream sauce with lox, white

wine and Parmesan cheese

Sweet Potato Ravioli · 68
Choice of sauces:

Alfredo/ Cream of Mushroom/
Creamed Sweet Potato/

Pesto Cream/Creamed Chestnuts

Cheese Ravioli · 68
Choice of sauces:

  Rosa/ Creamed Mushroom/
Pesto Cream/

 Creamed Sweet Potato

Gnocchi · 66
Choice of sauces:

Alfredo/ Pesto Cream/ Rosa

Gnocchi with Chestnuts · 69
Stir-fried gnocchi with chestnuts,

onion, Portabella mushrooms,
sun-dried tomatoes

and Parmesan cheese 

Whole wheat penne is available
at an extra charge of 5 nis

Pasta

Fish of the Day
Ask your waiter for details

Denis (Sea Bream) · 118
Baked whole in olive oil in our stone oven,

seasoned and filled with garlic,
cherry tomatoes and pesto

Denis Fillet (Sea Bream Fillet) · 112
Oven baked in Sicilian marinade
with sun-dried tomatoes, lemon,

herbs and fresh garlic

Salmon Fillet · 110
Oven baked in olive oil

with Sicilian sauce 

Salmon fillet in pesto cream · 112
Baked in oven with pesto cream

sauce, fresh lemon and herbs

Our fresh fish entrees are served
with a green salad and one side dish of your

choice from the following list:
Rice\ French Fries\ Stir Fried

String Beans\ Mashed Potatoes (dairy)

Fish

Mushroom Calzone · 62
Italian dough, baked to your order in

our brick oven; filled with cream sauce,
assorted mushrooms & mozzarella cheese

Smoked Salmon Pastry · 82
Italian dough baked in a brick oven,

filled with fresh salmon cubes,
onions, mushrooms and herbs

Served with fresh green salad and
Vinaigrette and Walnut salad dressing

The most delicious pastries

Hamburger Portobello · 69
A hamburger of Portobello mushrooms

rich in flavors and our in-house
aioli sauce. Served with a green salad

with vegetarian vinaigrette

Mushroom Risotto · 66
Assorted mushroom mix - portobello,

champignon, shitake, butter, white wine,
garlic and parmesan

Our House specialty Salmon & Noodles · 74
Chunks of fresh salmon, noodles, onions
and stir-fried mushrooms, our in-house

sauce topped with California walnut
sprouts and green onions

Sienese Mullet Kabobs · 82
Kababs of Mullet in a sauce of ripe

tomatoes, peppers, garlic, onions, herbs
and olive oil alongside hot Moroccan

Frenè bread and techina

Special Dishes

Selection of Ricotta House Specialty Cakes · 44
Ask your waiter for selection.

Served with a scoop of ice cream, your
choice of flavor and whipped cream

Warm Chocolate Sou�e · 41
Served with a scoop of vanilla ice cream,

whipped cream, chopped pecans and walnuts

Baked Cheesecake · 44
Served cold with whipped cream and

a scoop of ice cream, flavour of your choice 

Belgian Chocolate Pie · 45
Served warm with whipped

cream and a scoop of ice cream,
flavour of your choice

Warm Belgian Wa�e · 49
With maple/ chocolate/ Dulce de leche

syrup, whipped cream, 2 scoops of ice cream,
flavour of your choice and hazel nuts

Hot Apple Pie · 44
Served with a scoop of vanilla
ice cream and whipped cream 

Crème Brulee · 39
Vanilla – cream custard with

crunchy caramel topping
and whipped cream

Warm Chocolate Cake for Two · 5
Made of rich Belgian chocolate with

whipped cream and a scoop
of ice cream, flavour of your choice

Rich To�ee Nut Pie · 46
Served with a scoop of vanilla
ice cream and whipped cream

Tiramisu · 44
Expresso-dipped biscuits layered with

mascarpone cheese cream, co�ee,
wine and whipped cream

Ricotta (Ben & Jerry’s) Ice Cream Dish · 33
3 scoops of ice cream, flavour of

your choice (ask the waiter), topped
with chocolate syrup, whipped cream and nuts

Ricotta House Cookies · 10
Almond / Granola     

Alfajores Sandwich Cookies · 8
Dulce de leche cream filling

Dessert

Children’s Menu
kids up to 10 years old

Spaghetti · 44
Pomodoro/ Cream of Mushroom sauce

Kids’ Pizza · 44
Pizza with tomato sauce and

choice of 2 toppings

Kids’ Ice Cream · 14
Scoop of vanilla ice cream with chocolate

syrup and whipped cream

Kids’ French Fries · 20

Cold Drinks Hot Drinks

Coca Cola / Diet Coke / Coca Cola Zero /
Sprite / Diet Sprite · 13

Fanta · 13

Kinley Soda · 11

Neviot Mineral Water · 10

Fuze Tea · 13

Neviot Lightly Flavoured Mineral Water -
Peach or Grape · 13

Prigat Grape Juice · 13

Cider – carbonated or non-carbonated · 15

San Pellegrino – lightly carbonated/ large · 24

Freshly squeezed orange juice · 23

Freshly squeezed carrot juice · 23

All natural juice - orange or lemonade · 12

Pitcher of juice – orange or lemonade · 25

Lemonana (mint lemonade) · 12

Fruit Shake (Smoothie) · 31
Choice of liquid base:

water / milk / orange juice
strawberry, banana, peach, pineapple,

melon, date, mango, cranberries –
your choice of up to 3

Ice Co�ee · 19 

Ice Co�ee Special · 24
With candied pecans, Amaretto

and whipped cream

Milk Shake · 28
Choose up to 3 flavors: chocolate / vanilla /
cookies & cream / Dulce de leche / co�ee

served with whipped cream

Mint Lemonade Slush · 19

Cold Co�ee · 16

Cold Chocolate Milk · 16

Black Malt Beer · 17

Carlsberg beer · 26

Tuborg beer · 24

Stella Artois beer · 29

Goldstar beer · 24

Heineken beer · 26

Israeli ‘café afuch’ small/large · 14/16

Flavoured Israeli ‘café afuch’ · 19
Vanilla/Irish Cream/Caramel

Cappuccino small/large · 17/19
Café Afuch with whipped cream

Macchiato · 14 

Espresso short/long · 12

Double Espresso · 14

Café Americano · 12

Instant Co�ee small/large · 13/15

Black Co�ee · 10

Mocha small/large · 17/19
Café Afuch with chocolate pralines

Hot Chocolate small/large · 14/16

Warm Milk with Mekupelet Chocolate Log · 19

Shokochino small/large · 17/19
Hot chocolate with whipped cream

Tea · 12
classic / mint / assorted flavors

Warm Cider with Cinnamon Stick · 19

Options with Hot Drinks · 4
soy milk / whipped cream / 2 pralines

* Star indicates dishes which  include both fish and dairy products. * Star indicates dishes which  include both fish and dairy products.


