
₪ 12 פוקצ'ה ביתית
נאפת בטאבון של נינה בליווי מטבלים

סלט קפרזה
עגבניות בצבעים, צנוניות, בזיליקום, מוצרלה פרסקה ובלסמי מצומצם.

סלט מיקס עלים
שורשים ווינגרט הדרים.

סלקים בטאבון
עם גבינת קממבר, בלסמי ועלים ירוקים.

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

ריזוטו אפונענע
עם סלסת עגבניות פיקנטית ואגוזים.

קרפצ‘ו חציל
סילאן, טחינה גולמית, שמן צ'ילי, גרמולטה ובולגרית.

מנה ראשונה בתוספת תשלום

₪ 15 טרטר לוקוס
בליווי קשיו קלוי, כוסברה, צ'ילי חריף וגספצ'ו שרי צהוב ואפרסקים.

להתחלה

מנות ראשונות  |   כלול במחיר העיקרית אחת לבחירה



₪ 65 פיצה פולנטה
קרם פולנטה וכמהין, מיקס פטריות, אספרגוס, מוצרלה, קראנצ' בטטה ועלים ירוקים

₪ 62 פיצה סלמון
בציר פרמזן, סלקים, סלמון מעושן, קנלים של שמנת חמוצה, שאלוט מוחמץ, צלפים ורוקט.

₪ 65 פיצה ירוקים
רוטב פסטו עשבים ושמנת, מוצרלה, זוקיני בטקסטורות, בולגרית, צנוברים ועלי רוקט.

₪ 54 פיצה פלפלים ובלסמי
מיקס פלפלים פיקנטי, מוצרלה ופטה כבשים, שמן שום ובלסמי מצומצם.

₪ 105 פילה לברק
אפוי בתנור עם פטריות שימג'י, אגוזי לוז ערמונים ותימין, לצד פירה כמהין.

₪ 112 פילה דניס קריספי
על פירה חמאה ותבשיל סלקים עגבניות וזיתי קלמטה.

₪ 115 פילה מוסר ים
על פירה חמאה, תבשיל תרד וזיתים סורים.

פילה לוקוס 165 ₪
על פסטה ביתית בתבשיל מנגולד ועגבניות חריפות, זיתים סורים ובצל ירוק צרוב.

פילה סלמון צרוב 98 ₪
עשוי במידה מדיום וול, על קרם שורשים חלבי, בליווי בטטה אפויה, אפונת גינה ובאק צ'וי צרוב.

₪ 62 פסטה פטוצ'יני
ברוטב ציר פרמזן וכמהין, מיקס פטריות ופרמזן על קרם פורצ'יני.

₪ 74 רביולי גבינות
ברוטב ערביקה, חצילים קלויים, שרי, זוקיני, בזיליקום ופרמזן.

₪ 78 רביולי ארטישוק קונפי
עגבניות שרי, זיתי קלמטה, קונפי שום, אורגנו ואפונת שלג.

פיצות מהטאבון

מנות עיקריות



₪ 108 / 27 יין לבן
גוורצטרמיינר ברקן.

₪ 27 מימוזה עונתית
קוקטייל מרענן על בסיס קאווה במגוון טעמים.

אלכוהול עסקית 

קינוחי עסקיות

₪ 42 פאדג' שוקולד קר
עם קרם גנאש חם, אגוזי לוז, טוויל שוקולד מריר וקרם שוקולד לבן.

₪ 42 עוגת גבינה אפויה
עם דובדבני אמרנה ושברי פיסטוק.

שתיה חמה

₪ 9 אספרסו קצר / ארוך
₪ 12 אספרסו כפול / כפול ארוך
₪ 9 מקיאטו קצר / ארוך
₪ 15 / 13 הפוך קטן / הפוך גדול
₪ 12 אמריקנו
₪ 15 שוקו פרלינים
₪ 12 תה בטעמים לבחירה
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