תפריט ערב קיץ
מנות ראשונות
פוקצ'ה ביתית

₪ 24

נאפת בטאבון ומוגשת עם טחינה ,רסק עגבניות ,פלפל חריף קלוי ושום קונפי.

סלט ים תיכון

₪ 62

בייבי מלפפון ,שרי בצבעים ,פלפל קלוי ,זיתי קלמטה ,בצל סגול ,גבינת פטה ,חלומי מטוגן וזעתר.

סלט צרפתי

₪ 65

מיקס חסות ,קרוטוני פרמזן ,שעועית ירוקה ,כרוב סגול ,בצל סגול וויניגרט חרדל.

סלט אבטיח

₪ 67

מיקס ירוקים ,נענע ,אבטיח ,בולגרית ,שקדים קלויים וקוויאר בלסמי.

סלט עלים וסנט מור

₪ 71

גבינת סנט מור צרובה ,מיקס עלים ירוקים ,מלון ,אגוזי לוז ווניגרט מלון.

סשימי דג לבן ופריקה *

₪ 60

דג לבן ,פריקי בתיבול מזרחי ,קרם לימון כבוש ,לאבנה ופאף אורז.

סשימי מלון מלפפון *

₪ 62

על לאבנה ,ג'ל לימון ,פאף קינואה ,שקדים ,נענע וג'ינג'ר.

קרפצ'יו דג לבן של קיץ

₪ 65

עגבניות שמש ,שמן עירית ,אבקת טאסוס ,צנונית ,רסק ג'חנון ,בצל סגול וקרם מנגו.

סיגר גבינות פיסטוק וזעתר

₪ 62

מוגש עם יוגורט חצילים וסלסת עגבניות פיקנטית בליווי סלט עשבים חמצמץ.

אסאדו בטטה

₪ 52

באפייה איטית ,מוגש עם תערובת אגוזים פיקנטית וקרם פולנטה.

גראטן מדורה

₪ 45

דפי תפו"א צרובים בתנור ,שמנת חמוצה ,גרמולטה וחרדל.

בוראטה של קיץ

₪ 74

עגבניות בטקסטורות שונות ,בצל סגול ,קוויאר בלסמי ,קרם בזיל ,קרמבל לחם שום ופוקצ'ינה.

כרוב בטאבון

₪ 49

שמן עירית ושיפקה ,טחינה ,פלפלצ'ומה וביצה רכה.

בוריק דג ים

₪ 52

במילוי דגים ,סלסת עגבניות ,בצל וכוסברה .על טחינת עמבה ,ביצה רכה ,פלפלצ'ומה וסלט עשבים חמצמץ.

ריזוטו פורצ'יני

₪ 47

בציר פרמזן ופורצ'יני ,אפונת גינה וקראנץ' בטטה.
* בחלק מהמנות קיים שילוב בין דגים וחלב  -לנוהגים.

פיצות מהטאבון
פיצה נאפוליטנה

₪ 60

רוטב עגבניות ,מוצרלה פרסקה ,בזיליקום ושמן זית.

פיצה פולנטה

₪ 68

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

פיצה בוראטה

₪ 78

קונפי שום ,עשבי תיבול ,בצל סגול ,שרי של קיץ ,שומשום ובוראטה בבלסמי.

פיצה יוונית

₪ 66

פסטו זעתר ,מוצרלה ,פטה ,פלפל קלוי ,בצל סגול וזיתי קלמטה.

פיצה שוק

₪ 64

מוצרלה ,פלפלצ'ומה ,רסק ג'חנון ,ביצה רכה ,פלפל חריף ,בצל סגול ושמנת חמוצה.

מנות עיקריות
פילה דניס קריספי

₪ 118

על תבשיל פריקה ,שעועית ירוקה וקרם חציל קלוי.

פילה בורי *

₪ 112

על ריזוטו זעפרן חמצמץ ועגבניות שמש.

פילה מוסר ים

₪ 125

על פסטה פפרדלה ביתית ברוטב מנגולד ,עגבניות,בצל וזיתים סורים פיקנטי.

חריימה מוסר ים

₪ 141

קציצות דג ברוטב חריימה חצילים פיקנטי ,עם לחם עשבים.

פילה סלמון צרוב *

₪ 98

עשוי במידה מדיום וול ,מוגש על קרם כרובית ,ירוקים מוקפצים וקולורבי צרוב.

פסטה פפרדלה

₪ 68

ברוטב אלה אוליו עם שרי ,עגבניות שמש ,פטרוזיליה וזיתים סורים.

ניוקי כמהין

₪ 71

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

רביולי גבינות

₪ 77

בקרם תירס מתקתק ,פקאנים ואפונת גינה.

רביולי ארטישוק ירושלמי

₪ 78

ברוטב חמאת לימון ,עשבי תיבול ,אפונת גינה וגבינת פיקורינו.

רביולי סלקים

₪ 78

במילוי סלקים וגבינות .ברוטב שמנת ופרג קלוי ,קרם תירס ,בייבי סלקים ואגוזי לוז.
* בחלק מהמנות קיים שילוב בין דגים וחלב  -לנוהגים.

קינוחים
קראק פאי

₪ 58

עוגת שיבולת שועל ,חמאה ודבש נימוחה ,בננה מקורמלת ,קרמל מלוח ,גלידת וניל ואגוזים.

נמסיס

₪ 56

על גנאש שוקולד מריר ,קרם שוקולד לבן ,קרמבל ,וטוויל שוקולד.

אלפחורס

₪ 53

קרם ריבת חלב ,קרם קוקוס ,קרמבל אלפחורס ,רוטב קרמל מלוח וקוקוס קלוי.
₪ 57

מרנג פירות קיץ
קרם מנגו ,קרם פסיפלורה ,קרם דיפלומט ,קרמבל ,טוויל מרנג וסורבה מנגו.

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

₪9
₪ 12
₪9
₪ 15 / 13
₪ 18
₪ 12
₪ 15
₪ 12

