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יין הבית שאטו · 90/30

יער יתיר · 550
ירדן קברנה סוביניון · 320   

יתיר פטי ורדו · 280
יתיר קברנה סוביניון · 300
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menu
מרקים לחמים

וראשונות

הפיצות שלנו נעשות בעבודת יד
ונאפות עם הזמנתך

מרגריטה · 59
רוטב עגבניות, עלי בזיליקום וגבינת 

מוצרלה וצהובה

ריקוטה · 68
רוטב עגבניות, פטריות שמפיניון, 

בצל סגול, פסטו, זיתים, גבינת 
מוצרלה וצהובה

שמנת פסטו · 67
רוטב שמנת פסטו, קוביות בטטה, 

מיקס פטריות, מוצרלה וצהובה

פיצה פסטה · 67
רוטב עגבניות בשמנת, פסטה 
וגבינות פטה, מוצרלה וצהובה

פיצה בטטה · 68
קרם בטטה ושמנת, גבינת פטה 
מגורדת, מוצרלה, עלי בזיליקום 

וקוביות בטטה

תוספות בתשלום: גבינת פטה, 
תירס, פלפלים, עגבניות, בצל, זיתים, 

פטריות , חצילים, טונה, פלפלים 
חריפים - 5 ₪

פיצות

לחם הבית · 18
בתוספת מטבלי הבית

לחם שום · 24
פרוסות באגט אפוי בדואט חמאת

שום ועשבי תיבול

פוקאצ'ה בשמן זית · 42
בצק עשיר הנאפה בתנור לבנים

מוברש בשמן זית, טימין, עשבי תיבול 
ועגבניות מיובשות. בתוספת קונפי שום 

ורוטב בלסמי

חלומי פריטי · 49
גבינת חלומי מטוגנים בציפוי

עשיר ופריך. מוגש על מצע רוטב 
עגבניות חם, בזיליקום וגבינת פרמז'ן

הום פרייז · 53
קוביות תפוח אדמה מובחרים מוקפצים 

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

חציל פרמ'גנו · 49
סירת חצילים אפוי בתנור בשמן זית, 

גבינת מוצרלה וגבינת פרמז'ן. על מצע 
רוטב עגבניות חם ובזיליקום

בטטה קראנץ' · 47
סירת בטטה אפויה בתנור לבנים בשמן 

זית, חמאה וטימין. על מצע רוטב 
שמנת עשיר ובזיגוג סילאן, טחינה 

גולמית ואגוזי קליפורניה

סיגר בטטה וגבינות · 49
עלי סיגר דקיקים במילוי מבחר גבינות, 

בטטה ואגוזי קליפורניה. 
בליווי טחינה גולמית וסילאן 

כרובית מטוגנת · 53
פרחי כרובית מטוגנים בציפוי עשיר 
ופריך. מוגש על מצע טחינה וסילאן 

גלילות חציל · 52
דפי חצילים ממולאים בתערובת גבינות 

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

ארנצ'יני · 49
כדורי ריזוטו קריספים, במילוי

מבחר גבינות ועשבי תיבול. מוגש על 
מצע רוטב עגבניות בנגיעות שמנת 

וגבינת פרמז'ן

צ'יפס קטן / גדול · 26 / 38

 מוגש עם לחם הבית ומטבלים

מרק היום · 38
שאל את המלצר

מרק בצל צרפתי · 37
מרק בצל עשיר, מוגש עם

גבינה וקרוטונים

מרק הבית · 48
מרק פטריות טריות מעודן 

בשמנת. מוגש בתוך קונכיית לחם 
פריך וחם

סלטים
סלטים חמים וקרים מוגש בתוספת 

לחם ומטבלי הבית

יווני · 64
מיקס חסות ועלים, עגבנייה, מלפפון,

בצל, זיתים ובולגרית מגורדת. 
ברוטב שמן זית ולימון טרי

פינוק של בריאות · 66
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 גבינה 

צפתית בשמן זית וזעתר

סלט קפרזה · 68
עגבניות שרי צבעוניות עם נבטי

חמניה, בצל סגול, עלי בזיליקום בתיבול 
שמן זית וקונפי שום, רוטב בלסמי, כדורי 

מוצרלה וצנוברים

סלט שוק איטלקי · 68
מלפפון, עגבנייה, פלפלים צבעוניים, 

צנוניות, בצל סגול, זיתי קלמטה, קורטונים, 
מיקס חסות ועלים. בליווי גבינה צפתית 

ומתובל ברוטב ויניגרט איטלקי

סלט בטטה וחלומי · 76
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 · 74
קוביות טוסט מוקפצות בחמאה על 

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

מתובל ברוטב איולי צ'ילי

סלט טוסקנה · 79
מבחר פטריות מוקפצות בחמאת שום, 
שלל חסות ועלים, נבטים, פטה מגורדת 

ואגוזי קליפורניה

סלט טונה אדומה · 94
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 · 89
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



טוסטים
הטוסטים מוגשים בתוספת סלט עלים 

טריים מתובל ברוטב ויניגרט הדרים 
ואגוזי קליפורניה

טוסט ריקוטה · 64
ג׳בטה פתוחה מוקרמת בגבינת מוצרלה 

ורוטב שמנת פטריות

טוסט קלאסי · 59  
בייגל טוסט ממולא בגבינת מוצרלה, 
גבינה צהובה ורוטב עגבניות איטלקי 

טוסט איטלקי · 62
בייגל טוסט ממולא בפסטו, פלפלים 
קלויים, גבינת מוצרלה, גבינה צהובה 

וזיתי קלמטה 

* טוסט סלמון · 67
בייגל טוסט ממולא בגבינת שמנת, 

סלמון מעושן, בצל סגול ופרוסות עגבניה

טוסט חלומי בג'בטה · 66
גבינת חלומי, פסטו, עגבניות, זיתים 
שחורים, מיקס עלים ופלפלים קלויים

מוגשים בתוספת סלט עלים טריים 
מתובל ברוטב ויניגרט ואגוזי קליפורניה

קלצונה פטריות · 68
בצק איטלקי הנאפה עם הזמנתך

בתנור לבנים וממולא רוטב שמנת, מיקס 
פטריות וגבינת פרמז׳ן

מאפה סלמון מעודן · 88
בצק איטלקי הנאפה בתנור לבנים 

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

המבורגר פורטבלו · 76
המבורגר מפטריות פורטבלו עשיר 
בטעמים וברוטב איולי הבית. מוגש 
בתוספת סלט עלים מתובל ברוטב 

ויניגרט וצ'יפס 

המאפים
הטעימים והמיוחדים

המיוחדים שלנו

ניתן לקבל פנה מקמח מלא
בתוספת 5 ₪

ספגטי / פנה פומודורו · 59
רוטב עגבניות, שום, שמן זית, עגבניות 

בשלות ובזיליקום טרי

ספגטי / פנה פונגי · 63
רוטב שמנת עם מיקס פטריות טריות, 

חמאה, בצל ושום

ספגטי / פנה סלסה רוזה · 64
רוטב עגבניות ונגיעות שמנת, 

שום, חמאה ויין

ספגטי / פנה שמנת פסטו · 64
רוטב שמנת פסטו, נגיעות שום, 

חמאה ויין לבן

ספגטי / פנה אליו אוליו · 64
ספגטי מוקפץ בשמן זית, פרוסות 

שום, זיתי קלמטה, עגבניות מיובשות, 
עשבי תיבול ופסטו. מוגש בתוספת 

גבינת פטה מגורדת 

ספגטי / פנה שמנת ערמונים · 66
רוטב שמנת עם שברי ערמונים,

חמאה ויין לבן

פפרדלה אלפרדו · 69
רוטב שמנת מעודן בשום, יין לבן 

ואגוזי קליפורניה

* פפרדלה סלמון · 78
רוטב שמנת וסלמון מעושן, יין לבן 

וגבינת פרמז'ן

רביולי בטטה · 76
ברוטב אלפרדו / שמנת פטריות / 

שמנת פסטו / שמנת ערמונים

רביולי גבינה · 76
ברוטב רוזה / שמנת פטריות / 

שמנת פסטו

ניוקי · 72
ברוטב אלפרדו / רוטב שמנת 

פסטו / רוטב רוזה

ניוקי ערמונים · 77
ניוקי מוקפץ לצד ערמונים ובצל, 

פטריות פורטבלו, עגבניות מיובשות 
וגבינת פרמז'ן

הפסטות
שלנו

המנות מוגשות עם סלט ירוק 
בויניגרט הדרים ואגוזי קליפורניה

קיש בטטה · 74
במילוי בטטה ומבחר גבינות 

מובחרות לצד רוטב שמנת חם

קיש פטריות · 74
במילוי פטריות שמפיניון, פורטבלו 
ומבחר גבינות מובחרות לצד רוטב 

שמנת חם

תפו"א מוקרם · 66
תפו"א מוקרמים ברוטב שמנת 
ופטריות, גבינת מוצרלה וגבינה 

צהובה

לזניה ארבע גבינות · 76
שכבות בצק פסטה טרייה בגבינות 

פטה, שמנת, ריקוטה ומוצרלה 
מוקרם בתנור לבנים ברוטב רוזה 

וגבינה צהובה 

קנלוני פטריות · 76
גלילי פסטה טרייה ממולאים 

במיקס פטריות וגבינת ריקוטה. 
מוקרם ברוטב שמנת פטריות 

וגבינה צהובה

קישים ומוקרמים
בתנור

דגים

הדגים הטריים שלנו מוגשים לצד 
סלט ירוק ומבחר ירקות קלויים 
בתוספת לחם הבית ומטבלים

דג היום שאל את המלצר

דניס · 128
עשוי בשלמותו בתנור, שמן זית, 

מתובל וממולא בשיני שום, עגבניות 
שרי ופסטו

פילה דניס · 124
עשוי בתנור במרינדה סיציליאני, 
עגבניות מיובשות, לימון, עשבי 

תיבול ושום טרי

פילה סלמון אפוי בתנור · 122
עשוי בתנור בשמן זית וברוטב 

סיציליאני

* פילה סלמון בשמנת פסטו · 124
עשוי בתנור ברוטב שמנת פסטו, 

לימון טרי ועשבי תיבול

* לנוהגים היתר בדגים וחלב

ריזוטו פטריות · 74
מיקס פטריות- פורטבלו ושמפיניון, חמאה, 

יין לבן, שום ופרמז'ן

נודלס הבית · 82
נתחי סלמון טרי, נודלס, בצל ומיקס 

פטריות. מוקפצים ברוטב הבית בתוספת 
נבטים אגוזי קליפורניה ובצל ירוק

שווארמה דג · 89
מיקס דגים לבנים צרובים בפלאנצ'ה 

עם בצל מטוגן ועשבי תיבול. מוגש על 
טורטיה קלויה בליווי טחינה וקונפי שום 

ובתוספת צ'יפס



desserts

תפריט ילדים
עד גיל 10

ספגטי ילדים · 48
 פומודורו / שמנת פטריות  

פיצה קיד · 48

גלידה קיד · 14
כדור גלידה וניל בקצפת

ורוטב שוקולד

צ'יפס ילדים · 22

קינוחים

מבחר עוגות הבית · 48
שאל את המלצר. מוגש בתוספת 

כדור גלידה לבחירה וקצפת

סופלה שוקולד חם · 45
מוגש בתוספת כדור גלידה וניל, 

קצפת, שברי פקאן ואגוזים

עוגת גבינה אפויה · 48
מוגשת קרה ובתוספת כדור גלידה 

לבחירה וקצפת

פאי תפוחים חם · 48
מוגש בתוספת גלידה וניל וקצפת

פאי שוקולד בלגי · 49
מוגש חם. בתוספת כדורגלידה 

לבחירה וקצפת

וופל בלגי חם · 54
עם רוטב שוקולד וריבת חלב. 

בתוספת קצפת, שני כדורי גלידה 
לבחירה ואגוזי לוז

קרם ברולה · 44
מעדן שמנת-וניל במעטה קרמל 

פריך ובתוספת קצפת

עוגת שוקולד חמה זוגית · 54
שוקולד בלגי עשיר, בתוספת קצפת 

וכדור גלידה לבחירה 

פאי אגוזים עשיר בטופי חם · 49
בתוספת כדור גלידה וניל וקצפת

טרמיסו · 48
שכבות ביסקוויטים ספוגים 

באספרסו, קרם גבינת מסקרפונה 
בשילוב קפה ויין וקצפת

גלידת ריקוטה (בן אנד ג'ריס) · 38
שלושה כדורי גלידה במבחר

 טעמים לבחירתך. (שאל את המלצר)
בתוספת קצפת, סירופ

שוקולד ואגוזים

עוגיות הבית שקדים / גרנולה · 10  

אלפחורס · 10



drinks
שתיה קרה

שתיה חמה

בירה

קוקה-קולה / קוקה-קולה זירו /
דיאט קוקה-קולה

15 ·

ספרייט / ספרייט זירו · 15

פאנטה · 15

קינלי סודה · 12

נביעות מים מינרלים · 10

15 · tea פיוז

נביעות + בטעמים עדינים · 15
אפרסק / ענבים

פריגת משקה קל ענבים · 15

סידר מוגז / רגיל · 17

סאן פלגרינו - מוגז עדין גדול · 24

תפוזים סחוט טרי · 25

מיץ גזר סחוט טרי · 25

תפוזים טבעי · 14

לימונדה טבעי · 14

קנקן תפוזים / לימונדה טבעי · 25

לימונענע · 14

לימונענע גרוס · 24

שייק פירות · 34
על בסיס חלב / מים / תפוזים 

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

מילקשייק · 32
שוקולד / וניל / וניל עוגיות / ריבת חלב /
קפה / עם קצפת (עד 2 טעמים לבחירה)

אייס קפה · 21

אייס קפה ספיישל · 26
בתוספת אגוזי פקאן סיני,

ליקר אגוזים וקצפת

קפה קר · 17

שוקו קר · 17

בירה שחורה · 19

בירה גולדסטאר · 26

קרלסברג · 28

טובורג · 26

הייניקן · 28

קפה הפוך גדול / קטן · 17 / 15

קפה הפוך בטעמים · 21
אגוזי לוז, וניל, אייריש קרים, קרמל

קפוצ'ינו גדול / קטן · 20 / 18
קפה הפוך וקצפת

מקיאטו · 14

אספרסו קצר / ארוך · 13

אספרסו כפול · 15

אמריקנו · 13

נס קפה על חלב גדול / קטן · 16 / 14

קפה שחור · 11

מוקה גדול / קטן · 20 / 18
הפוך עם פרליני שוקולד

שוקו גדול / קטן · 17 / 15

חלב חם עם שוקולדה מקופלת · 20

שוקוצ'ינו גדול / קטן · 20 / 18
שוקו חם וקצפת

תה קלאסי / בטעמים / נענע · 13

סיידר חם במקל קינמון · 21

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


