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ר א שו נו ת
Special Friday
קרפצ׳יו סינטה עם שמן זית,חומץ בלסמי ופרמז׳ן 49
קרוסטיני אנטריקוט בצל מקורמל ,עגבנייה ואיולי 45
לחמעג׳ון מאפה בשר מהטאבון 35
פנצ׳נלה מוצרלה עגבניות ,קרוטונים וזיתים 39

חלה ומטבלים 19
פרחי כרובית פריכים טחינה ,סלסת עגבניות ואורגנו 29
סלט שוק בייבי מלפפון ,עגבניות ,צמחי תבלין וזיתים 29
סלט טאבולה וקינואה ירקות טריים ולאבנה 35
חציל קלוי וטחינה סלסת עגבניות ,צנוברים ושמן זית 32

ע י ק ר יו ת
Special Friday
שישקבב על פיתה מהטאבון עם טחינה ,אריסה,
לימון כבוש וסלט רענן 67
סטייק פרגית תפו״א פריכים ,ברוקולי ועגבניות שרי
צלויות 69
אסקלופ עוף ובטטות מהטאבון עגבניות צלויות ,שום
קונפי וצ׳ימיצ׳ורי 65
פסטה ציידים בשר בבישול ארוך ,פטריות ,אפונה,
תרד ובצל מקורמל 69

פיצה עגבניות קלאסית מוצרלה ,מיקרו בזיליקום 54
פיצה פסטו גבינות עיזים ,פטה ,מוצרלה ופרמז׳ן 59
פסטה עגבניות ורודות  / 49רביולי 63
פסטה פטריות צלויות  / 59רביולי 69
פסטה שמנת ערמונים ובטטה  / 59רביולי 69
סלט איכרים איטלקי כדורי מוצרלה ,עגבניות ,פלפל
קלוי ,עגבניות שרי ,בצל סגול ,חסה ,רוקט ,צנונית מוגש
על פוקאצ׳ה .ברוטב שמן זית וחומץ בלסמי 59

כריך בשר רוקט ,עגבניה ,מלפפון חמוץ ואיולי .מוגש
עם קרעי תפו״א  /סלט ירוק לבחירה 59

סלט עוף אבוקדו (בעונה) ,זרעי צ׳יה ,גרעיני דלעת,
גרגרי חומוס ,בורגול ,קינואה ,תערובת חסה וצמחי
תבלין ,גזר ,כרוב סגול ,עגבניות שרי ברוטב ויניגרט
חרדל ולימון 63

שווארמה פרגית ופריקה ירקות שורש ,טחינה ,כמון
ועשבי תיבול 65

סלט ים תיכוני גבינת פטה בתיבול זעתר וסומק ,ירקות
טריים תערובת חסה וצמחי תבלין ,זיתי קלמטה ברוטב
לימונענע 57

שניצל עם תוספת חמה לבחירה 63
מיני המבורגר מוגש עם צ׳יפס 63

קציצות טבעוניות בתבשיל עגבניות
מיטלס בולס
ותרד פיקנטי ,צמחי תבלין ואורז 59
ירקות שורש ,טופו ,תרד,
תבשיל כוסמת ובורגול
ברוקולי ,ערמונים ,טחינה ,סילאן ,עשבי תיבול ואגוזי מלך 53

תפריט שישי
ק י נו ח י ם
קינוח Special Friday
(שאל את המלצר)
רוזלך שוקולד 45

רוזלך לוטוס

45

עוגת שוקולד חמה 45

פאי תפוחים 45

קראק פאי 33

וופל בלגי 49

עוגת גבינה 45

מ ש ק או ת
שתיה קלה

שתיה קרה

שתיה חמה

מוגזים 13

קפה קר 19/16

אספרסו קצר/כפול 11/9

מינרלים 12

אמריקנו קר 12/10

קפוצ׳ינו קטן/גדול 16/13

פרייה 13

אייס קפה 22/18

חליטת פירות יער 16

סן פלגרינו 24/13

חליטת לימונית ולואיזה 16
תה פינוקי בריאות 16
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