ראשונות

סלסלת לחם עם חמאה וריבה ₪ 10

טפאס ניוקי עבודת יד₪ 53 -

ניוקי מוקפץ בחמאה ופרמז'ן יחד עם ברוקולי ,עגבניות שרי צלויות ,פטריות ערמונים וכמהין

מאפה בירה וקממברט₪ 46 -

מאפה בירה ,גבינת קממברט וריבת יין

גבינות משק₪ 130 -

מבחר גבינות עיזים וכבשים ממשק שירת הרועים ,מוגשות עם פלטת ירקות ,סלסלת לחם מחמצת ,חמאה וריבה

אנטיפסטי₪ 58 -

ירקות אפויים מלווים במזטים ופוקצ'ה בטאבון עצים

חציל וצזיקי ₪ 53 -

חציל שלם שרוף בתנור אבן ,מוגש עם צזיקי ,לימון כבוש ,עגבניות ,פלפל חריף ,צנוברים ועלי מיקרו בזיליקום,
מוגש עם פוקצ'ה

בורטה – ₪ 68

כדור מוצרלה במילוי קרם פרש מלווה באספרגוס ,עגבניות שרי צלויות ,צלפים ,שמן זית וקרם בלסמי,
מוגש עם פוקצ'ה

פסטות

רדיאטורה סלקים₪ 68-

סלקים ,שמנת ,גבינת עיזים ופטרוזיליה

רביולי בטטה וסלמון₪ 75 -

רביולי בטטה ,סלמון מעושן ,שמנת ,עירית ופרמז'ן

פפרדלה נפוליטנה₪ 60 -

רוטב עגבניות ,בזיליקום ,מוצרלה ועשבי תיבול

רביולי ריקוטה אלפרדו₪ 68 -
פטריות ,שום ורוטב שמנת וריזלינג

דגים

פיש וצ'יפס₪ 105 -

פילה דניס מטוגן ,צ'יפס ואיולי צ'יפוטלה

דניס₪ 110 -

פילה דניס אפוי בתנור עצים לצד ניוקי וירקות גינה

פיצה

בצק דק ופריך ,אפויה על אבן בלהבה פתוחה בתנור עצים – החל משעה  10:30ובימי ראשון מהשעה 12:00
תוספת לפיצה – זיתים  /בצל  /פטריות  /עגבניות  /חריף – ₪ 7

מרגריטה₪ 50 -

קלאסית ,עם רוטב עגבניות טרי ,מוצרלה ושמן בזיליקום

אדומה₪ 45 -

רוטב עגבניות ושמן בזיליקום (ללא גבינה) רגילה /חריפה

ביאנקה פטריות₪ 64 -

מוצרלה ,תערובת פטריות ,גבינת מסקרפונה ,גבינת פקורינו ועירית

טונה מעושנת₪ 64 -

רוטב עגבניות ,מוצרלה ,בצל סגול ,שום קונפי ,טונה מעושנת ושמן בזיליקום

מלאנזנה קראסט ₪ 64 -

רוטב עגבניות ,גאודה ,מוצרלה ,חציל שרוף ,זיתי קלמטה ,פלפל חריף וקראסט עשבי תיבול

סלטים
סלט ניסואז₪ 65 -

חסה ,עגבנייה ,אספרגוס ,ביצה קשה ,בצל ,זיתי קלמטה  ,סלמון מעושן ובטטה אפויה

סלקים₪ 60 -

סלקים ,עדשים שחורות גבינת פטה ואגוזים בויניגרט בלסמי אספרסו

ישראלי קצוץ₪ 58 -

עגבניות ,מלפפונים ,גזר ובצל בתיבול פטרוזיליה ,שמן זית ולימון טרי

תשבי₪ 60 -

עלים ירוקים ,גבינת עיזים בציפוי גרנולה  ,עגבניות שרי ,עגבניות מיובשות ,פטריות ,אגוזי מלך ופרי העונה ,ויניגרט
סילאן

קינוחים

להנאתכם מגוון רחב של קינוחים מתוצרת הקונדיטוריה שלנו
₪ 35

שייק פירות העונה
 1/2ליטר על בסיס מים /חלב /סויה /תפוזים
אננס  /מנגו  /מלון  /תמר  /תות  /בננה  /קוקוס  /פירות
יער ₪ 26 / 23 / 20

אייס בלנד הבית
לימונענע סחוט טרי – ₪ 15/18
אייס קפה על בסיס אספרסו רגיל /גדול15/13₪ -
אמריקנו קר /שוקו קר – ₪ 15 / 13

שתייה קלה

שתייה חמה

מים מינרליים /סודה₪ 9/8 -
לימונדה /לימונענע /תפוזים ₪ 10 -
קולה /דיאט קולה /זירו /ספרייט /דיאט ספרייט₪ 12 -
פיוז תה – ₪ 12
קנקן לימונדה /תפוזים ₪ 29 -
סיידר קר קינמון ותפוח – ₪ 15
סן פלגרינו קטן /גדול₪ 9/18 -
בירה גולדסטאר₪ 16 -
בירה גולדסטאר אנפילטרד ₪ 18-
בירה סטלה ₪ 20 -
בירה ווינשטפן – ₪ 20
בירה שחורה₪ 16 -

הפוך רגיל /גדול₪ 12/16 -
אספרסו קצר /כפול₪ 8/10 -
מקיאטו קצר /כפול₪ 8/10 -
נס קפה  /קפה פילטר – ₪ 10
אמריקנו₪ 12 -
קפה שחור₪ 8/10 -
שוקו חם – 14
שוקולטה ולרונה₪ 18 -
תה ויסוצקי בטעמים /נענע /מקל קינמון /לימון/
דבש₪ 10 -
סיידר תפוחים חם עם מקל קינמון /תוספת יין-
₪ 15/18

