להתחלה
פוקצ׳ה מהטאבון
מוגשת עם מטבלים שונים

₪ 24

ראשונות
₪ 55
סלט פאטוש
מיקס עשבי תיבול ,בייבי מלפפון ,אדממה ,שאלוט מוחמץ ,קרעי לחם קריספים ,בולגרית וסומק
סלט בוראטה
על סלט עגבניות בטקסטורות שונות ,צנוניות ,צ'יפס בזיליקום וקרמבל לחם שום

₪ 65

סלט ירוקים
עלים ירוקים ושורשים עם אפרסקים צרובים ,אגוזים וגבינת סנט מור

₪ 67

סלט גינה
מיקס ירקות גינה ,זיתי קלמטה ,גבינת פטה ואורגנו טרי

₪ 62

טרטר לוקוס
בליווי קשיו קלוי ,כוסברה ,צ'ילי חריף וגספצ'ו שרי צהוב ואפרסקים

₪ 65

סשימי דג לבן
על לאבנה וליים ,זרעי עגבניות ,אבקת זיתי טאסוס ,צ'ילי ירוק ,אורגנו ושאלוט מוחמץ

₪ 58

₪ 67
טטאקי טונה אדומה
בתערובת ראס אל נינה ,על איולי עשבים ,תפו"א שרוף ,ביצה רכה ,קרם בזיליקום ,עגבניות וצלפים
סיגר גבינות ופלפלים קלויים
לצד יוגורט חצילים וסלסלת עגבניות פיקנטית בליווי סלט עשבים חמצמץ

₪ 62

אסאדו בטטה
אפיה ארוכה על מלח ,על קרם פולנטה ותערובת אגוזים ופיצוחים פיקנטית

₪ 42

אספרגוסים צרובים
על קרם פופקורן ופולנטה בליווי מיקס פטריות צרובות ,ביצה עלומה ופרמזן

₪ 55

₪ 47
בוריק דג ים
במילוי דגים ,סלסת עגבניות ,בצל וכוסברה .על טחינת עמבה ,פלפלצ'ומה וסלט עשבים חמצמץ
מעורב דג ים
מיקס של דגי ים בתערובת ראס אל נינה ,בצל ושום .על פיתה בטאבון בליווי שאלוט מוחמץ,
כוסברה ,צ'ילי חריף ,טחינת חצילים וסלט עלים חמצמץ

₪ 58

פיצות מהטאבון
פיצה פלפלים
מיקס פלפלים פיקנטי ,מוצרלה ופטה כבשים ,שמן שום ובלסמי מצומצם

₪ 54

פיצה פולנטה
קרם פולנטה וכמהין ,מיקס פטריות ,אספרגוס ,מוצרלה ,קראנצ' בטטה ועלים ירוקים

₪ 65

פיצה עשבים וזוקיני
רוטב פסטו עשבים ושמנת ,מוצרלה ,זוקיני ,בולגרית ,צנוברים ועלי רוקט

₪ 65

פיצה שמנת וסלמון מעושן
ציר פרמזן ,סלקים ,סלמון מעושן ,קנלים של שמנת חמוצה ,שאלוט מוחמץ ,צלפים ורוקט

₪ 64

עיקריות
פטוצ'יני
ברוטב שמנת כמהין ,מיקס פטריות ופרמזן על קרם פורציני

₪ 62

ריזוטו אפונענע
עם סלסת עגבניות פיקנטית ואגוזים

₪ 66

ניוקי כמהין
ברוטב שמנת כמהין ומיקס פטריות ,על קרם ערמונים ואגוזי לוז

₪ 68

רביולי גבינות
ברוטב ערביקה ,חצילים קלויים ,שרי ,זוקיני ,בזיליקום ופרמזן

₪ 74

רביולי גבינת עזים
במילוי גבינת עיזים שקדים ודבש .ברוטב שמנת קשיו עם קרם בטטה ובצל ירוק צרוב

₪ 76

רביולי סלקים
במילוי סלקים וגבינות .ברוטב שמנת ופרג קלוי ,עם קרם תירס ,בייבי סלקים ואגוזי לוז

₪ 78

פילה לברק
אפוי בתנור עם פטריות שימג'י ,אגוזי לוז ערמונים ותימין ,לצד פירה כמהין

₪ 115

פילה דניס קריספי
על פירה חמאה ותבשיל סלקים עגבניות וזיתי קלמטה

₪ 112

מוסר ים
על פירה חמאה ,תבשיל תרד וזיתים סורים

₪ 122

פילה לוקוס
על דפי פסטה ביתית בתבשיל מנגולד ועגבניות חריפות ,זיתים סורים ובצל ירוק צרוב

₪ 176

סלמון צרוב
עשוי במידה מדיום וול ,על קרם שורשים חלבי ,בליווי בטטה אפויה ,אפונת שלג ובאק צ'וי צרוב

₪ 98

