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כשר למהדרין

אנו זמינים לקייטרינג,
נא להתקשר לפרטים

פיצות

נאפה בתנור לבנים
בצק דק איטלקי אותנטי בקוטר  30ס"מ

סלט קיסר קטן
חסה,קרוטונים ,גבינת פרמז'ן ורוטב קיסר
(מכיל אנשובי)
21
סלט ירוק קטן
חסה ,עגבניות שרי ,מלפפון ,גזר ובצל סגול
עם וינגרט חרדל ודבש
15
לחם הבית
מוגש בליווי שמן זית וחומץ בלסמי
32
סלט קפרזה
עגבניות ומוצרלה טריה עם בזיליקום ,עלי בייבי
בתיבול שמן זית וחומץ בלסמי
38
ארנצ'יני
כדורי ריזוטו בציפוי קריספי ,במילוי פיטריות,
מוצרלה ופרמז'ן ,על מצע רוטב עגבניות
23
פוקאצ'ת הבית
שמן זית ,רוזמרין ,שום ופרמז'ן .מוגש בליווי
רוטב עגבניות
32
מרק היום
שאל את המלצר

סלטים

22

סלמון אפוי
בשמן זית ,מלח ים ופלפל שחור גרוס
סלמון קייג'ון אפוי
בציפוי תבלין קייג'ון המיוחד שלנו

אליו אוליו
שמן זית ,שום ,צ'ילי ופטרוזיליה
51
איולי ברוקולי
שמן זית ,שום קונפי ,ברוקולי ,זיתי קלמטה,
עגבניות שרי ופטרוזיליה
62
פסטו
פסטו ביתי עם פרמז'ן ,זיתי קלמטה וגבינת פטה
62
טונו רוסו (המנה מוגשת חמימה)
נתחי טונה אדומה צרובה ,עלי בייבי ,צלפים ,שום,
צ'ילי ופרמז'ן ברוטב לימוני על בסיס שמן זית
41

על בסיס עגבניות

48

נאפולי
רוטב עגבניות איטלקי קלאסי עם פטרוזיליה
48
אראביאטה (חריף)
רוטב עגבניות ,שום ,צ'ילי ,פטרוזיליה
55
אלה מלנזנה
רוטב עגבניות ,חציל ,זיתי קלמטה ,שום ,צ'ילי,
בזיליקום וגבינת פטה
57
פרימוורה
שמן זית ,רוטב עגבניות ,פטריות ,זוקיני ,עגבניות
שרי ,בזיליקום טרי ,שום ,וארטישוק
41

על בסיס שמנת
אלפרדו
שמנת ,יין לבן ,שום ופרמז'ן
56
רוטב הבית
רוטב קטיפתי מורכב משמנת ,עגבניות ,מסקרפונה
,פרמז'ן ופטרוזיליה
58
בטטה
שמנת ,בטטה צלויה ,שום ופרמז'ן
58
פונגי
שמנת ,פטריות טריות ,יין לבן ושום
57
שמנת פסטו
רוטב שמנת עם פסטו
64
שמנת סלמון
רוטב שמנת עם סלמון צלוי ,בצל ירוק ,יין לבן,
שום ופרמז'ן
64
ארבע גבינות
על בסיס שמנת עם גבינה כחולה ,ברי ,מוצרלה
ופרמזן .מומלץ עם רביולי או ניוקי
53

87
89

בתוספת -
בתוספת

56

7

₪

ים תיכונית
על בסיס רוטב עגבניות ,מוצרלה ,זיתי קלמטה,
בצל סגול ,גבינת פטה ועלי בייבי
60
בטטה ומוצרלה
על בסיס שמנת ,עם בטטה צלויה ,מוצרלה,
ופרמז'ן ,מתובלת בבצל ירוק ופלפל שחור גרוס
60
פומודורו ארוסטיטי
על בסיס שמן זית ,מוצרלה טריה ,עגבניות
צלויות ,פרמז'ן ,שום צלוי ובזיליקום טרי.
60
סרדיניה
על בסיס רוטב עגבניות ,מוצרלה ,עגבניה טריה,
זיתי קלמטה ,פטרוזיליה ואנשובי
65
ארבע גבינות
על בסיס רוטב עגבניות ,מוצרלה טריה ,רוקפור,
ברי ופרמז'ן
65
טרטופו
על בסיס שמנת ,מחית כמהין ,מוצרלה ,פטריות
ופטרוזיליה
65
סלמון
על בסיס שמנת עם מוצרלה ,סלמון צלוי ,צלפים,
פרמזן ובצל ירוק
60

משקאות

משקאות קרים

מים מינרלים/סודה קינלי
קולה ,zero/ספרייטzero/
מיץ ענביםfuze tea/
 750מ"ל Ferrarelle
שוקו קר
קפה קר
בירה קרלסברג/טובורג אדום

10
10
11
24
14
16
21

משקאות חמים
אספרסו קצר/ארוך
אספרסו כפול
מקיאטו קצר/ארוך
קפוצ'ינו (קטן/גדול)
תה
שוקו חם
אמריקנו

10
13
11
13/15
13
14
14

עד גיל 12

טו

רט

ליני

56

ל

הוס י ף

טן

פנ

ה ללא
גלו

פיצות מיוחדות

תפריט ילדים
פסטה פנה או לינגוויני.
רטבים -שמנת ,עגבניות ,רוזה ,חמאה או שמן זית
38
פיצטה מרגריטה ( 20ס"מ)
40
פיצטה עם תוספות (עד )2
זיתים שחורים/ירוקים ,פטריות ,תירס,
בצל ועגבניה טריה
30

ביולי
ר

לזניית ירקות
דפי לזניה עם זוקיני ,בצל ,בטטה ,ופטריות
ברוטב בשמל ועגבניות
לזניית תרד וריקוטה

טוצ

על בסיס שמן זית

מוגשות עם תוספת של ירקות מוקפצים:
בטטה ,זוקיני ,שעועית ירוקה ,תרד בייבי,
בזיליקום טרי ,ושום קונפי

לזניות

פ

פנה

סלט הבית
חסה ,עגבניות שרי ,מלפפון ,גזר ,בטטה ,תפוח,
חמוציות ופקאן סיני עם וינגרט חרדל ודבש
תוספות -גבינת פטה  ,₪12 +גבינה כחולה ,₪14 +
גבינת חלומי ₪16 +
52
סלט קיסר
חסה ,קרוטונים ,גבינת פרמז'ן ורוטב קיסר
(מכיל אנשובי)
56
סלט ניסואז
חסה ,תפו"א צלוי ,שעועית ירוקה ,עגבניות שרי,
זיתי קלמטה ,ביצה קשה ,סלמון אפוי או טונה
אדומה צרובה .עם וינגרט חרדל ודבש
56
סלט קינואה
קינואה ,בטטה ,פלפל ובצל צלויים ,גרגירי חומוס,
עלי בייבי ,גבינת פטה .בתיבול שמן זית לימון
49
סלט קפרזה
עגבניות ופרוסות מוצרלה טריה ,בזיליקום טרי
ועלי בייבי מוגש על פוקצ׳ה בתיבול שמן זית
וחומץ בלסמי

דגים

יני

לי
נגוו

יני ,,פנה
פטוצ''יני
או לינגוויני

פסטה

מרגריטה
על בסיס רוטב עגבניות,
45
מרגריטה בלנקו  
על בסיס רוטב שמנת ומוצרלה 100%
55
מרגריטה עם תוספות (עד )3
תוספות -זיתי קלמטה ,זיתים ירוקים ,בצל סגול,
פטריות ,עגבניה טריה ,רוקט ,פלפל צלוי ,חציל,
בטטה ,טונה ,ביצת עין ,ארטישוק ,גבינת פטה,
בזיליקום טרי ,פרמז'ן ,אנשובי  ,₪5 +פסטו גבינה
כחולה  ,₪8 +סלמון ₪12 +
45

מוצרלה 100%

' י ני

מנות ראשונות

אחוזה  ,184רעננה • [T] 09-773-4383

ניוקי

פנה חיטה מלאה  ₪+4ניוקי  ₪+9רביולי גבינה ₪+12
רביולי בטטה  ₪+12טורטליני ריקוטה ופרמז'ן ₪+12

