
מנות ראשונות

  ₪ 62 סלט ים תיכון 
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, צנונית, גבינת תום וויניגרט חרדל.

₪ 78 סלט בוראטה
שרי בצבעים, בלסמי, שמן זית ובזיליקום.

₪ 60 סשימי דג לבן ופריקה *
דג לבן, פריקי בתיבול מזרחי, קרם לימון כבוש, לאבנה ופאף אורז.

₪ 62 סשימי מזרח תיכוני*
על לאבנה וליים, זרעי עגבניות, אבקת זיתי טאסוס, צ'ילי ירוק ובצל סגול .

אסאדו בטטה 52 ₪
באפייה איטית, מוגש עם אגוזי לוז, שמן צ'ילי וקרם פולנטה.

(אופציה טבעונית - על מצע טחינה גולמית וסילאן)

כרוב בטאבון 52 ₪
שמן עירית ושיפקה, טחינה, פלפלצ'ומה וביצה רכה. 

₪ 47 ריזוטו פורצ'יני
בציר פרמזן ופורצ'יני, אפונת גינה וקראנץ' בטטה.

קרפצ'יו חציל  44 ₪
חציל קלוי, לאבנה, טחינה גולמית ופטרוזיליה.

 * בחלק מהמנות קיים שילוב בין דגים וחלב - לנוהגים.

פיצות מהטאבון
₪ 60 פיצה נאפוליטנה

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. 
₪ 66 פיצה יוונית

פסטו זעתר, מוצרלה, פטה, פלפל קלוי, בצל סגול וזיתי קלמטה.
(אופציה טבעונית - ללא גבינות)

₪ 64 פיצה שוק
מוצרלה, פלפלצ'ומה, רסק ג'חנון, ביצה רכה, פלפל חריף, בצל סגול ושמנת חמוצה.

 ₪ 24 פוקצ'ה ביתית
נאפת בטאבון ומוגשת לצד טחינה, רסק עגבניות ושום קונפי.



₪ 68 פסטה פפרדלה
ברוטב אלה אוליו עם שרי, עגבניות שמש, פטרוזיליה וזיתים סורים.

₪ 71 ניוקי כמהין
ברוטב שמנת כמהין ומיקס פטריות, על קרם ערמונים ואגוזי לוז.

₪ 77 רביולי גבינות
ברוטב ציר פרמזן ומיקס פטריות, כמהין ובזיליקום.

₪ 78 רביולי ארטישוק ירושלמי
ברוטב חמאת לימון, עגבניות שמש, עשבי תיבול, אפונת גינה וגבינת פיקורינו.

₪ 78 רביולי סלקים
במילוי סלקים וגבינות. ברוטב שמנת ופרג קלוי, קרם תירס, בייבי סלקים ואגוזי לוז.

מנות עיקריות
₪ 118 פילה דניס קריספי

על תבשיל פריקה, שעועית ירוקה וקרם חצילים שרופים.
₪ 125 פילה מוסר ים 

על פסטה פפרדלה ביתית ברוטב מנגולד, סלרי, שרי, עגבניות שמש, בצל וזיתים סורים.
₪ 98 פילה סלמון צרוב *

עשוי במידה מדיום וול, מוגש על פירה חמאה, ירוקים מוקפצים וקולורבי צרוב.

קינוחים 

₪ 58 קראק פאי
עוגת שיבולת שועל, חמאה ודבש נימוחה, בננה מקורמלת, קרמל מלוח, גלידת וניל ואגוזים.

₪ 56 נמסיס
על גנאש שוקולד מריר, קרם שוקולד לבן, קרמבל, וטוויל שוקולד.

₪ 14 קוקה קולה / זירו

₪ 14 ספרייט / זירו

מים נביעות קטן / אקווה פנה 12 / 24 ₪

₪ 24 / 12 סן פלגרינו קטן / גדול 

₪ 12 סודה 

₪ 13 מיץ ענבים / אשכוליות 

₪ 14 מי טוניק / ג'ינג'ר אייל

₪ 35 בירה ג'ולי פופה אדמונית 

₪ 34 בירה פאולנר חיטה

₪ 25 הייניקן 0.0% ללא אלכוהול

שתייה

 * בחלק מהמנות קיים שילוב בין דגים וחלב - לנוהגים.

* בלעדי למזמינים בטייק אוואי ומשלוחים - כל בקבוקי היין מהתפריט ב30% הנחה!



לבן

₪ 193 גוורצטרמינר, לוריא, גליל עליון

₪ 204 שרדונה, ירדן, רמת הגולן

₪  190 אלמון אסמבלאז', ברקן, חולדה

₪ 219 הרי יהודה לבן, צרעה, הרי יהודה

₪ 222 ויונייה, אימג' יפו, עמק האלה

₪ 198 פינו גריג'יו, לוריא,  גליל עליון

₪ 206 וי וינאלס, מסיון סרלה, צרפת

₪ 187 וויונייה, מסיון סרלה, צרפת

 ₪ 155 סוביניון בלאן, גמלא השמורה, רמה"ג

₪ 179 לבן, סובאג' יפו, עמק האלה

₪ 163 גוורצטרמינר, בלו נאן, גרמניה

₪ 197 שרדונה, לוריא, גליל עליון

מבעבע

₪ 176 ברוט, גמלא השמורה, רמה"ג

₪ 688 רוזה מבעבע, לורן פרייה, צרפת

₪ 252 בלאן דה בלאן, ירדן, רמה"ג

₪ 171 מבעבע 24K, בלו נאן, גרמניה

אדום
₪ 173 קברנה מרלו, גמלא השמורה, רמה"ג

₪ 298 שורש, צרעה, הרי יהודה

₪ 207 רוסו, לוריא,  גליל עליון

₪ 215 הריטאג', מסיון סרלה, צרפת

₪ 232 סיגניצ'ר, מסיון סרלה, צרפת

₪ 219 הרי יהודה, צרעה, הרי יהודה

₪ 259 אלטטיוד 770, ברקן, חולדה

₪ 221 שיראז, לוריא,  גליל עליון

₪ 234 מרלו, טורא, הר ברכה

₪ 270 קברנה סוביניון, ירדן, רמה"ג

₪ 170 טרדישן, מסיון סרלה, צרפת

₪ 204 הרטלנד, טורא, הר ברכה

₪ 217 קברנה סוביניון, לוריא, גליל עליון

רוזה
₪ 205 רוזה , טורא, הר ברכה

₪ 189 רוזה און דה ביץ', מסיון סרלה, צרפת

מרתף היינות של נינה
* בלעדי למזמינים בטייק אוואי ומשלוחים - כל בקבוקי היין מהתפריט ב30% הנחה!


