להתחלה
מגש פתיחי השף

טאפסים לחלוקה ,המגש משתנה בהתאם לשוק שעושה השף מדי בוקר.

עסקית ב ₪ 120

עסקית ב ₪ 90
פיצה נאפוליטנה

פילה דניס קריספי

רוטב עגבניות ,מוצרלה פרסקה ,בזיליקום ושמן זית.

על פירה חמאה ותבשיל סלקים עגבניות וזיתי קלמטה.

פיצה פולנטה

פילה מוסר ים

קרם פולנטה מיקס פטריות ,מוצרלה ,קראנצ' בטטה ועלים

על פסטה ברוטב עגבניות ,מנגולד,בצל וזיתים סורים.

פיצה בוראטה

פילה סלמון צרוב

קונפי שום ,עשבי תיבול ,שומשום ,בלסמי ובצל .

מדיום וול ,על קרם כרובית ,ירוקים מוקפצים וקולורבי צרוב.
₪ 45 +
חריימה לוקוס
קציצות לוקוס ברוטב חריימה חצילים ,עם לחם עשבים.
₪ 45 +
פילה לוקוס
על פירה חמאה ותבשיל מנגולד בצל וזיתים סורים.

פיצה פפרנו
תפו"א מעושן מוקרם עם הרבה פלפל שחור ושום קונפי.

פיצה בטטה
קרם בטטה ,בצל ירוק ,גבינה כחולה ופקאן סיני מגורד.

פסטה פטוצ'יני
ברוטב אלה אוליו ,שרי ,שום ,פטרוזיליה וזיתים סורים.

אלכוהול בעסקית

ריזוטו חצילים שרופים
עם סלסת עגבניות פיקנטית ואגוזים.

רביולי גבינות
ברוטב שמנת פטריות וקרם פורצ'יני.

רביולי ארטישוק ירושלמי
ברוטב חמאת לימון וירוקים ,ארטישוק ירושלמי ופיקורינו.

רביולי סלקים
ברוטב שמנת ופרג קלוי ,קרם תירס,סלקים ואגוזי לוז.

מימוזה

₪ 27

קוקטייל צהריים מרענן על בסיס קאווה.

יין עסקי

₪ 118 / 27

אדום או לבן.

קוקטיילים בעסקית
לבחירה ממגוון הקוקטיילים בתפריט.

₪ 35

קינוחים | כל קינוח מגיע עם  2שתיה חמה לבחירה
₪ 58

קראק פאי

עוגת שיבולת שועל ,דבש וחמאה נימוחה .בננה מקורמלת ,קרמל מלוח ,גלידת וניל ואגוזים.
₪ 56

נמסיס

על גנאש שוקולד מריר ,קרם שוקולד לבן ,קרמבל קקאו וטוויל שוקולד.
₪ 53

מילפיי טרמיסו

שכבות של קרם דיפלומט על עליי מילפיי קריספים ,שוט של שוקולד אספרסו ואגוזים.
₪ 49

ברולה אספרסו

קרם ברולה וניל עם נגיעות קפה ,קרמבל שוקולד ,קרם שוקולד לבן וטוויל שקדים.

שתיה חמה
אספרסו קצר  /ארוך
אספרסו כפול  /כפול ארוך
מקיאטו קצר  /ארוך
הפוך קטן  /הפוך גדול
אמריקנו
תה בטעמים לבחירה
קלאסי  /ארל גריי  /פירות אדומים  /ירוק  /יסמין  /לימון  /מים עם נענע

