
קוקה - קולה / דיאט קוקה - קולה   15 

קוקה - קולה זירו   15

ספרייט / ספרייט זירו   15

פריגת 100% תפוחים   16 

15    Fever Tree Tonic

תה קר   14

קפה קר   16

לימונדה    13

קנקן לימונדה    39

מיץ גזר / תפוז / תפוגזר סחוט טבעי    16

קנקן מיץ גזר / תפוזים סחוט טבעי    55

שתיה קרה

מים

קינלי סודה    10

נביעות מים מינרלים    10

Natia מים מינרלים טבעיים 750    29

Ferrarelle מים מינרלים מוגזים טבעיים 330/750         15/29

קרלסברג בקבוק     26
5% - בהירה צלולה ואיכותית, מאלטיות נקייה ומרירות מאוזנת

טובורג בקבוק     26
5.2% - ענבריות צלולה ועשירה בטעמי קרמל עדינים וסיומת 

מרירה מאזנת
מלכה חיטה     30

בירת חיטה בהירה ייחודית וארומטית
מלכה בהירה     30

בלונד אייל בלגי, קלילה והדרית
הרצל 6% כפרה בקבוק     27

אדמונית בסגנון בריטי עם טעמי קלייה
הרצל דולצ׳ה דה אסל בקבוק      29

8% - בירה עם דבש
ליפמנס פרוטס    30

בירה קלילה המתהדרת במגוון טעמים פירותיים

שייקים

מילק שייק (בקיץ)         24
לימונדה ביתית גרוסה עם עלי נענע טריים (בקיץ)       18
תוספת אלכוהול           8

בירות

שתייה חמה

אספרסו קצר/ארוך   9

אספרסו כפול/ארוך   11

מקיאטו   10 

אפוגטו   16

קורטאדו   11

הפוך/גדול  16/14

נס קפה   14 

נס על חלב    15

אמריקאנו    13

קפה שחור    9

כוס תה שחור / נענע   13

כוס ג’ינג’ר, דבש ולימון    15

כוס חליטה ג'ינג'ר / ווילד ברי /  תה ירוק יסמין / קמומיל    13

שוקולית    14 

חלב עם שוקולד בלגי    18

סיידר חם עם תפוח    18

תוספת יין לסיידר      9

סחלב חם  (בחורף) עם תערובת אגוזים, קוקוס וקינמון                     20 

סנגריה כוס / קנקן (מוגש בחורף)                                     68/26  



 

לחם הבית                18 

פוקצ'ה טבעוני                            34

מטבל לימונים כבושים וסלסת עגבניות גריל 

זיתים מתובלים                12

ציזיקי                26

עלי גפן בעבודת יד                28

עגבניות גריל ולאבנה

מנות פתיחה

שימו לב, כל מנות התפריט וכלל המוצרים המוגשים 
במסעדה עלולים להכיל רכיבים אלרגניים לרבות 

אגוזים, בוטנים, גלוטן, סויה, לקטוז וכד'

מרק היום (בחורף) אפשרות לטבעוני                38 

חציל בגריל טבעוני       ללא גלוטן               44 

גרגירי חומוס, טחינה, עשבי תיבול ורוטב לימון

טרטר קיסר              62

לבבות חסה במילוי טרטר דג ים, כוסברה, בצל, צ'ילי 

רוטב קיסר, אגוזי לוז, קרוטוני בריוש וביצי שליו רכות

טאקוס דג ים (חריף)              62

2 יח' מיני טורטייה במילוי דג ים בציפוי פריך, מיונז חלפיניו, 

סלסה, חסה, בצל כבוש, אבוקדו (בעונה), כוסברה וצ'ילי

מוצרלה בורטה               65

כדור מוצרלה במילוי קרם שמנת וקרעי מוצרלה טרייה, 

עגבניות, בצל סגול, מלח זיתים ושמן בזיליקום

קבב בורי בגריל              64

ציזיקי, טחינה, צנוברים פטרוזיליה וסומק

ניוקי סלק                52

במילוי גבינת צאן בקרם בייבי תרד ושום

קרודו טונה אדומה                64

פרוסות של טונה אדומה נאה, עגבניות גריל קצוצות, 

שמן זית, לימון, קרם פרש ועשבי תיבול

48                PPP
פולנטה, פורטובלו, פרמז'ן, תרד ועגבניות

מנות ראשונות

מרגריט ה אפשרות לטבעוני                               62
רוטב עגבניות, בזיליקום, מוצרלה

תוספות לפיצה 
זיתי קלמטה, עגבניות, פטריות, בצל, פלפל חריף         6
טונה, גבינת פטה, אנשובי, ארטישוק                      8

סלמון מעושן                                                     15 

קפרזה                         68
רוטב עגבניות, פסטו רוקט- מקדמיה, מוצרלה, עגבניות 

שרי, בצל, אורוגולה ופרמז'ן
מלנזאנ ה                        68
פסטו רוקט- מקדמיה, סלסה עגבניות, חציל קלוי, זיתי 
קלמטה, בצל, לאבנה, עשבי תיבול ורוטב זעתר סומק 

טרטופ ו                        68
ממרח מסקרפונה טרטופו, פטריות, פרמז'ן וארוגולה

תוספת סלמון - 15
אלב ה                        72

קרם תירס, מוצרלה, אספרגוס, פורטובלו, פטריות שימג'י, 
פרמז'ן וקראמבל כמהין

ג'מיל ה                        72
גאודה עזים, מוצרלה, ממרח כוסברה, חמאה, דבש, קרם 

פרש וצנוברים
קרצ'ופי די טונאטו                         84

פרוסות טונה אדומה נאה, ממרח מסקרפונה כמהין, ארטישוק, 
שרי, מוצרלה, מלח זיתים, פסטו, אורוגולה ופרמז'ן

פיצה

תוספות:
פירה תפו"א                                                        15
מג'דרה פרא                                                       21

סלט ירוק / קיסר                                                 15 
ירקות ירוקים מוקפצים                                        29

ילדים

פיצה                        32

פנה עגבניות / שמנת                        25

קציצות דגים ברוטב עגבניות עם פירה                     44

סלט בריאות ללא גלוטן / אפשרות לטבעוני                72

אורז בר, עדשים, תפוח ירוק, מלפפון, קולרבי, רוקט, כוסברה, 
צנונית, תערובת גרעינים, צפתית, בצל, רוטב עשבי תיבול, 

לימון, זעתר וסומק

סלט קיסריה          68

לבבות חסה ערבית וליטל ג'ם, בצל סגול, כרובית צלויה, ביצה 
רכה, אנשובי, קראמבל אגוזי לוז ובריוש ברוטב קיסר ופרמז'ן 
סלט אנדיב אפשרות לטבעוני                       72

עלי אנדיב, אורוגולה, חסה סלנובה, בצל סגול ותפוח ירוק ברוטב 
הדרים, עם שקדים מסוכרים, טוסטון קרואסון וגבינה כחולה

סלט בטטה אפשרות לטבעוני                 68

עלי חסה סלנובה, בטטה צלויה, עגבניות שרי, מלפפונים, 
בצל סגול, גבינת פטה, ויניגרט חרדל סילאן וצ'יפס בטטה
סלט בית זית                    72

פטריות, אספרגוס ועגבניות שרי במחבת ברוטב בלסמי, 
על חסה ערבית, בצל סגול, גבינת עזים, שבבי פרמז'ן, פקאן 

מסוכר ברוטב איולי פרמז'נו

סלטים

ריזוטו פטריות חורש ופרמז'ן                     72

צלחת ממולאים עבודת יד טבעוני                    72
ירקות ממולאים באורז ועשבי תיבול עם תבשיל 

עדשים ועגבניות ומטבל טחינה

דגים

פילה סלמון בגריל                    125 
פירה תפו"א, פטריות שימג'י במחבת, רוטב בצלים ויין אדום

פילה דניס  בגריל                    125
מג'דרה פרא, חמאת אספרגוס, שום ועגבניות שרי

פילה לברק בגריל                     125
תבשיל של ניוקי תפו"א עם גזרים, פטריות ושעועית 

ירוקה בחמאת כורכום וצלפים

קציצות דג                      89
ברוטב ביתי של פלפלים ועגבניות ופירה תפוח אדמה

ניתן להחליף תוספת לדג לירקות ירוקים מוקפצים
בשמן זית, שום ולימון

פסטות

ניתן להזמין פסטה טבעונית מקמח מלא ורוטב לבחירה 
שאל את המלצר/ית

ניוקי אספרגוס ערמונים                     72 
אספרגוס, ערמונים, שמנת ופרמז'ן

פלין ריקוטה כמהי ן                                         74
כיסוני פסטה במילוי פטריות, גבינת ריקוטה וכמהין 

בקרם פסטו וחמאת עגבניות

טורטליני תום עיזי ם                     72
רוטב שמנת כמהין, קרם תרד ופרמזן

לינגווינ י טבעוני                           65
נפוליטנה רוטב עגבניות, שום ובזיליקום

אלי-אוליו שמן זית, שום, צ'ילי, פטרוזיליה

רביולי מנגולד פקורינו                       74
שמנת בזיליקום, שום קונפי, צנוברים ופרמז'ן

פפרדל ה                     65
רוטב אחד לבחירה:

אלפרדו שמנת, פטריות פורטובלו צלויות, שום ופרמז'ן
סלסה רוזה רוטב עגבניות, שמנת, עלי תרד ופרמז'ן

Dummy Text


