menu
Antipasto

מנות ראשונות

רוטולו בטטה בטטה אפויה מגולגלת בדפי פסטה טריים
עם חמאת טימין ויין לבן 39 /
פוקצ׳ה עם מטבלים קרם פרש ,פסטו אורגנו ,סלסה עגבניות 32 /

Pizza
פיצות

Pizza Porto

קרפצ׳יו בקר ארטישוק יהודי ,רוקט ,בלסמי ופרמז׳ן 45 /

פורטו רוטב עגבניות ,תערובת גבינות פורטו ובזיליקום 54 /

טורטליני חציל שרוף ורוטב עגבניות חריף38 /

תוספות :זיתי קלמטה  /פטריות טריות  /בצל  /עגבניות
מיובשות  /פלפלים קלויים 5 /

רביולי קוצ׳ה אי פאפה 42 /
ארנצ׳יני רוטב עגבניות 32 /
רביולי סלק 47 /
טורטליני תרד מבצק של תרד ממולא בגבינת עיזים ריקוטה
וגרידת לימון ברוטב של שמנת עירית ויין לבן 44 /

Salad
סלט

סלטים

מלפפון ,עגבנייה ,בצל סגול ,ארטישוק ,קרעי פוקצ’ה,
מוצרלה ,כוסמין בוויניגרט זעתר 44 /

פוקצ’ה קפרזה עגבניות שרי ,מוצרלה ,רוקט ,צ׳ילי ,בזיליקום ובלסמי 48 /
סלט ירוק רומאי חסות ,עשבים ,שקדים ,חמוציות בוינגרט דבש חרדל ופרג 38 /
סלט יוליוס לבבות חסה ,בייבי ג’אם ,רוטב קיסר עם בזיליקום,
שום ועגבניות קלויות 42 /

Principale

עיקריות

פניני מלאנזנה חציל ,עגבנייה ,מוצרלה ,בזיליקום ,רוקט
וממרח שום קונפי  | 48 /אפשרות לטבעוני
פניני פפרוני פלפלים קלויים ,בצל מקורמל ,מיונז ,חרדל וגבינת צ’דר 56 /
פילה דג על ניוקי פסטו בזיליקום ועגבניות שרי קלופות 76 /
ראמפ סטייק סלט רוקט חמוץ ותפוחי אדמה קריספיים 82 /
ריזוטו תרד ולימון עם עוף בטאבון 76 /
עוף טאבון תפוחי אדמה צלויים וקייל 78 /
המבורגר בשר בקר ,איולי בזיליקום ,מוצרלה על לחמנית פוקצ’ה טרייה 68 /
לזניה תרד וגבינות מוגשת על מצע של רוטב עגבניות 62 /
כריך סטייק טוסקני לחמניית הבית נתחי שייטל ,בצל מקורמל ,שום קונפי,
גבינת גאודה ,חסה ומיונז .מוגש עם קורנישונים 78 /
Vריזוטו פלפלים וקרם קשיו ,עדשים שחורות ,קרם פלפלים ,קרם קשיו,
בלסמי מצומצם ומיקרו בזיל 48 /
פטוציני סלמון נתח של סלמון מוגש על פטוצ’יני שמנת 84 /

Pasta

פסטה

פטוצ׳יני פטריות שמנת עשבי תבלין ,צ’ילי ופירורי לחם 59 /
ספגטי ארביאטה רוטב עגבניות חריף ,שום קונפי ,פטרוזיליה
וגבינת ריקוטה  | 48 /אפשרות לטבעוני
פנה פסטו בזיליקום ושקדים  | 46 /אפשרות לטבעוני
ספגטי אלי אוליו שמן זית ,שום קונפי ,פטרוזיליה ,יין לבן ,פרמז׳ן ,חמאה,
צ’ילי ,ארטישוק ופרורי לחם קלויים (תוספת עוף  12ש״ח) 52 /
בוקטיני אלא אמטריציאנה טלה ,בצל סגול ורוטב עגבניות חריף 62 /
 Vפסטה פפה פנה ללא גלוטן ,פלפלים קלויים ,בצל ,זיתי קלמטה,
עגבניות מיובשות ,בזיליקום וארטישוק 54 /
ספגטי קרבונרה עגבניות מיובשות ,בצל סגול ,בייקון טלה ,שמנת על בסיס של
פלפל ,פטרוזיליה ובזיליקום ,מוגש עם חלמון מעל ( 68/58 /ללא בשר/עם בשר)

Freddo

שתיה קרה

13
תפוזים ,לימונדה ,אשכולית
קוקה-קולה ,דיאט קוקה-קולה ,קוקה-קולה זירו ,ספרייט ,זירו ספרייט ,פיוז-טי
13
לּה  -Ferrarelleמים מינרליים מוגזים טבעיים  330/750מ״ל
ֵפ ָר ֵר ֶ
12/24
Fever tree-tonic
14
נביעות מים מינרלים
12/22
מאלטי-בירה שחורה
13

Carciofo

קרצ׳ופיו רוטב עגבניות ,תערובת גבינות פורטו ,ארטישוק ורוקט 58 /

Bianca

ביאנקה תערובת גבינות פורטו ,קרם פרש ,עגבניות מעושנות,
בצל מקורמל ,נענע ,פטרוזיליה וריקוטה סלטה 58 /

Pepperoni

פפרוני רוטב עגבניות ,תערובת גבינות פורטו ,פפרוני ,פלפלים,
בצל סגול ,אורגנו וזרעי שומר 64 /

Grecco

יוונית רוטב עגבניות ,תערובת גבינות פורטו ,זיתים שחורים ,בצל סגול,
גבינת פטה ,נענע ושמיר 58 /

Melanzana

מלאנזנה רוטב עגבניות ,תערובת גבינות פורטו ,חציל,
בזיליקום ובלסמי 54 /

Breakfast

ברקפסט פסטו ,עגבניות מעושנות ,תערובת גבינות,
קרם פרש וביצת עין 58 /

Anchovy

אנשובי רוטב עגבניות ,תערובת גבינות פורטו ,אנשובי,
בצל מקורמל ,פטרוזיליה ובזיליקום 64 /

vegana

 Vפסטו טבעוני פסטו בזיליקום ,ארטישוק ,עגבניות שרי טריות ,רוקט
ובלסמי 58 /

fongi

פונגי קרם פרש עם מחית כמהין לבנה ,תערובת גבינות פורטו ,צילי,
פורטבלו ,שמפניון ונענע מעל 64 /

fongi

סלק קרם פרש ,פרוסות סלק מבושל ,תערובת גבינות פורטו,
גבינה כחולה ובלסמי מצומצם 62 /

*  Vאפשר לקבל חלק מהפיצות עם גבינה טבעונית,
שאל את המלצר.

Vino

יין הבית מחבית

בלנד גלילי צעיר ופירותי של זני קברנה ,מרלו,
סירה וקברנה פרנק המעניק חוויית שתיה נעימה
28/68/102

