
ראשונות
18 פוקאצ'ה רוזמרין - עם זיתי קסטלו, פלפל חריף ואיולי פפריקה    
22 פוקאצ'ה קונפי שום - עם פרמז׳ן    
58 פוקאצ'ינה בוראטה בופאלו - עגבניות, ויניגרט צלפים, צ׳ילי אדום טרי, שום ואורגנו טרי 
48 חציל בשמן  זית - דבש ענבים, קרם פיסטוק, אורגנו טרי ואגוזי לוז    
54 סלקים - ריבת שזיפים, קרם פרש, ויניגרט תפוזים ופקאן    
62 קרודו - דג ים - שמן קפיר ליים, שאלוט, זרעי עגבניות, בלסמי לבן, צנונית ופאף קינואה   
58 סביצ׳ה - דג ים, ליים כבוש, פלפל פדרון, שאלוט, גספצ'ו צהוב וצ'ילי טרי 
56 טרטר בקר - חרדל, שאלוט, פטרוזיליה, צלפים, פלפל חריף, רוקט ופרמז׳ן 
68 שרימפס - ציר ים, שומר, חמאה, צ'ילי טרי וקראסט פירורים 
54 ריזוטו תירס - קרם תירס, צנובר, עירית, קרם פרש ופרמז'ן 
52 ניוקי פרמז׳ן מבצק רבוך - פרפום עגבניות, זעתר טרי, פלפל חריף ובזיליקום 
58 נודי פסטה - תרד, שמנת, חמאה ופרמז'ן 
45 סלט אורוגולה – גזרים, זוקיני, מלפפון, קלפי צנונית, שאלוט וקלפי פרמז׳ן    
54 סלט פנצנלה מקומי - עגבניות, נענע, בזיליקום, אורגנו, בצל שאלוט, צ׳ילי טרי, זיתי קסטלו, 

גבינת ברינזה ולחם אבוד   
54 סלט חסות ואנדיב - ויניגרט סמבוק, בצל שאלוט, נקטרינה, אגוזי פקאן, גבינת תום ופאף קינואה    

פיצה
56 מרגריטה - רוטב עגבניות, מוצרלה פרסקה ובזיליקום    

תוספת למרגריטה: 
זיתי קסטלו / קונפי שום / בצל סגול / קונפי עגבניות / מוצרלה פרסקה / מוצרלה מעושנת / פרמז'ן - 8

ארטישוק / אנשובי אורטיז / פפרוני  / בייקון טלה - 12
68 פפרוני - רוטב עגבניות, מוצרלה מעושנת, פלפל צ'ילי טרי    
68 קפונטה כפרית - רוטב עגבניות, מוצרלה פרסקה, ברינזה, חצילים, זיתים, עגבניות קונפי ואנשובי אורטיז 
68 פטריות - בשאמל, שלל פטריות צלויות, טימין, קונפי שום, מוצרלה פרסקה ופרמז'ן 
65 תרד - בשאמל, תרד, בצל ירוק, קונפי שום, מוצרלה פרסקה, מוצרלה מעושנת ופרמז׳ן 
65 ירוקה - רוטב פסטו, מוצרלה פרסקה, עגבניות קונפי, בזיליקום וצנובר    
68 ארבע גבינות - בשאמל, מוצרלה פרסקה, ברינזה, פרמז'ן, תום ובצל ירוק 
72 קרבונרה – בשאמל, קונפי שום, מוצרלה, פרמז׳ן, פלפל שחור, בצל ירוק ובייקון טלה 

* הגבינה לפיצה טבעונית היא של גבינשיו

פסטה
64 לימונה & פפה - גרידת לימון, שום, חמאה, מרווה, חלמונים, פלפל שחור, פרמז'ן ועירית 
 67 פאקרי סילנטנה – אריסה צ'ילי, סרדינים קצוצים, זיתים, צלפים, עגבניות לחות, פטרוזיליה, וקראסט פירורים    
65 פפרדלה עגבניות - רוטב פרפום עגבניות, עגבניות, חמאה, סליקורניה, בזיליקום, מרווה, פלפל חריף וברינזה    
72 לינגוויני קרבונרה - חזה אווז מעושן, חלמונים, חמאה, פטרוזיליה, פלפל שחור ופרמז׳ן 
68 טורטלני דלעת וריקוטה - רוטב חמאה, מרווה, שאלוט, פלפל שחור ופרמז'ן 
68 סהרוני גבינות וכרישה - רוטב חמאה, שאלוט, שום, עירית ופרמז׳ן 
68 קפלצ'יו תרד ובטטה לבנה - קרם צנובר, פרפיום עגבניות, פלפל חריף, מרווה ופרמז'ן אגוזים    
98 לזניה ראגו עגל - בשאמל, מוצרלה, פרמז'ן, רוטב עגבניות, דמי גלאס, פלפל חריף וגרמולטה 

עיקריות
128 פילה לברק - במילוי גבינת עזים, שום ואגוזים ברוטב חמאת עשבי תבלין ותוספת לבחירה 
112 פילה מוסר ים צלוי - ניוקי רבוך, ציר דגים אדום, עגבניות, חמאה, מרווה, אורגנו טרי ופלפל חריף 
118 פירות ים - שרימפס, קלמארי, מולים, ריזוטו, ציר ים, עגבניות פלפל חריף וקראסט פירורים 
74 ירך עוף ללא עצם בעשבי תבלין ולימון - ירקות שרופים, קרם שורשים, ציר חום ותפוחי אדמה צלויים  
112 אוסובוקו טלה שבושל לילה בתנור אבן - גזרים צבעוניים על פולנטה תירס 
138 פילה בקר 200 גר׳ - פונדו תרד, רוטב פלפל ארבע העונות, בצל מקורמל ותוספת לבחירה 

תוספות
פירה 18| תפוחי אדמה צלויים 16  |  סלט ירוק 14  | פולנטה 16

* בימים א׳ עד ו׳, בשעות 12:00 עד 17:00 - 15% הנחה על כל סוגי התפריטים
 - טבעוני / אופציה לטבעוני

- חריף


