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29

92

52

תמונת השמש השוקעת בצפון איטליה ,ריח הגשם שירד לא מכבר עולה
מן האדמה הלחה ,נופי ההרים המרהיבים הנצבעים בצבע הכתמתם של
השקיעה והגפנים המסודרות שורות שורות משרים תחושה עמוקה של רוגע
ואופטימיות קסומה .זה הזמן המושלם לטעום יותר ממנה אחת וכמובן,
לפתוח באפריטיף מסדרת השפריצים המרעננים שלנו המותאמים לתחילת
ארוחה ,בדיוק כמו ה APERITIVO-באיטליה מאחלים לכם חוויה שכולה

100% PERCENTO ITALIANO

Wine N' Roses

Fontana Di Trevi

Italiano 75

Aperol Spritz

יין רוזה ,סירופ אשכולית
אדומה ,לימון סחוט ,ורדים
מיובשים ,סודה ורוזמרין

סוביניון בלאן פרחוני ,סירופ
ליצ׳י ,לימון סחוט ,פרוסקו
מבעבע וניחוח תפוח מקורמל

ג׳ין ,בזיליקום,
מתיקות לימונית
ופרוסקו מבעבע

אפרול ,פרוסקו
מבעבע ,סודה ותפוז

פוגאסהfogasa

פוקצ'ה אפויה בתנור אבן
עם שמן זית ,שאטה ועשבי תיבול ,לצד קרם חצילים וסלסת עגבניות טריות 22 /

מנות ראשונותStarters

סלט אנדיב ותפוחי עץ 54 /
לבבות אנדיב ,תרד ,רוקט ,תפוח עץ ,וינגרט בלסמי
לבן ,פקאן קלוי וגבינת בושה מקורמלת

ניוקי בושה ברולה 56 /
ניוקי סלק ברוטב שמנת ,שום ,תרד ,ערמונים,
גבינת בושה מקורמלת ואגוז מוסקט

סלט וורדורה 53 /
עגבניה ,מלפפון ,גזר ,פלפלים ,צנונית ,זיתי קלמטה,
בצל סגול ,בזיליקום ,נענע ,פטרוזיליה וגבינת פטה,
ברוטב וינגרט לימון

מוצרלה בוראטה 59 /
עגבנייה צלויה ,זיתי קלמטה ,קונפי שום ,ארטישוק,
בזיליקום ,אורגנו ,צנוברים ,צ׳ילי טרי ,קרם חצילים,
ברוסקטה ,גבינת מוצרלה בוראטה ובלסמי מצומצם

פנצנלה 53 /
עגבניות ,שרי צבעוני ,זיתי קלמטה ,מוצרלה
פיורדלטה ,בצל סגול ,קרעי פוקצ’ה אפויים ,בזיליקום,
נענע ,פטרוזיליה ,חומץ בן יין אדום ,שום ושמן זית

פטה כבד 56 /
גנאש פיסטוק ורוטב פטל ,מוגש בלווי קרוסטיני
איטלקי וריבת אגס שיכור

קיסר  /עוף 59 / 52
לבבות חסה ברוטב קיסר ,צנונית ,ביצה רכה בציפוי פריך,
קרעי פוקצ׳ה אפויים ,צנוברים ,פרמז׳ן  /נתחוני עוף
ארנצ׳יני 49 /
כדורי ריזוטו במילוי מוצרלה ,מנצ׳גו וכמהין,
מוגש על מצע קרם פרש ,שמן זית ,סלסת עגבניות,
זיתי קלמטה ופרמז׳ן
פולנטה אספרגוס ופטריות 53 /
פטריות פורטבלו צלויות ,אספרגוס וקלפי פרמז׳ן

מנה טבעונית  /ניתן לשנות לטבעוני

מחבת שרימפס 57 /
שרימפס בחמאת שאטה ,אספרגוס ,ברוקולי,
עשבי תיבול וברוסקטה
קרפצ׳יו בקר 59 /
שמן זית ,בלסמי מצומצם ,עלי רוקט ,מלח ים
וגילופי פרמז׳ן
קרודו דג ים 61 /
דג ים טרי ,זרעי עגבניות ,טפנד זיתים ,טבעות בצלי
שאלוט ,אגוזי לוז ,צנונית ,צנוברים ,מיקרו בזיליקום,
קרם פרש ,שמן זית ולימון

מנה צמחונית

מנה ללא גלוטן  /ניתן לשנות ללא גלוטן

פיצה
Pizza
פיצה צ׳יפולה 66 /
מוצרלה טרייה ,פרמז'ן ,עלי תרד ,עגבניות
שמש ,בצל סגול צלוי ,ארטישוק וקונפי שום

מרגריטה 56 /
רוטב עגבניות ומוצרלה מגורדת
פיצה שלוש גבינות ופסטו 64 /
קרם פסטו ,גבינת מוצרלה ,גבינת עיזים,
גבינת פטה ועלי רוקט

פיצה סלמי פפרוני 69 /
רוטב עגבניות ,מוצרלה מגורדת ,פפרוני,
זיתים ,בצל סגול ועלי רוקט

פסטה טריה
Pasta Fresca
פפרדלה סלמון 89 /
פילה סלמון צלוי ,פפרדלה תרד,אפונה,
ברוקולי ,אספרגוס ברוטב יין לבן ושמנת

סטראצ'טי בולונז 68 /
קרעי פסטה רחבים ,ראגו בקר ,ירקות
שורש ,ציר בקר ,רוטב נפוליטנה ועשבי
תיבול

רדיאטורי פילה בקר 89 /
רצועות פילה בקר ברוטב דמי גלאס
פטריות ,שום ,ארטישוק ,אספרגוס,
כרישה ,עגבניות שמש ,צ'ילי טרי ,צנוברים
וגילופי פרמז'ן

לינגוויני אליו-אוליו ארטישוק 63 /
ארטישוק ,ברוקולי ,אספרגוס ,עגבניות
שמש ,שאטה ,תרד ,שום ,עשבי תיבול,
קרמבל תבלינים וקלפי פרמז'ן

לינגוויני די מארה 93 /
לינגוויני עשבי תיבול ,שרימפס ,קלמארי
ומולים ,ברוטב חמאת עגבניות שרי
צלויות ,אספרגוס ,ארטישוק ,שום קונפי,
זיתי קלמטה ,צנוברים ושאטה

לינגוויני קרבונרה 78 /
חזה אווז מעושן ,שמנת ,שום ,פלפל שחור
גרוס וחלמון ביצה

מנה טבעונית  /ניתן לשנות לטבעוני

מנה צמחונית

מנה ללא גלוטן  /ניתן לשנות ללא גלוטן

מיוחדות
Pasta
פסטות special
ניוקי ערמונים ופטריות 68 /
ברוטב שמנת ,כמהין ,ערמונים
ופטריות צלויות

לזניה ורדא 74 /
עלי לזניה תרד ,בשר בקר טחון,
בשמל ,מוצרלה ועשבי תיבול ,ברוטב
קרם עגבניות ,שמנת ופרמז'ן

רביולי בטטה 69 /
בחמאת מרווה ,יין לבן ,אגוזי לוז
מקורמלים ,צ'יפס בטטה ועלי מרווה
קריספי

קנלוני עגל 76 /
ברוטב יין אדום ,ציר בקר ,שמנת,
כמהין ,פטריות ,צ׳ילי טרי ופרמז׳ן

רביולי גבינות 69 /
במילוי ריקוטה ופרמז'ן ,מוגש
ברוטב עגבניות ובזיליקום או רוטב
שמנת פטריות

טורטליני עגל 84 /
במילוי לחי עגל ובשר אונטריב,
קרם ארטישוק ירושלמי ,אספרגוס,
בצלצלי שאלוט שחומים ,ארטישוק
וגילופי פרמז׳ן

אנילוטי ריקוטה ותרד 72 /
בחמאת זעפרן ,כרישה ,אספרגוס,
עגבניות שמש ,פרמז'ן ,שום
ושקדים קלויים

עיקריות
Main Courses
דניס ,ריזוטו ותרד 112 /
פילה דניס צלוי בחמאת זעפרן ,יין לבן,
ריזוטו תרד וגילופי פרמז'ן

סקלופינה וינו ביאנקו 78 /
חזה עוף צלוי במרינדת דבש וטימין,
ארטישוק ,ברוקולי ,עגבניות שמש ,תפו"א,
כרישה ,שום ותרד

פילה בקר וניוקי אספרגוס 136 /
מדליוני פילה בקר מנתח טרי מובחר,
ניוקי קריספי ברוטב דמי גלאס אספרגוס

סלמון פרימוורה 112 /
פילה סלמון ברוטב יין לבן ,חמאה ,אספרגוס,
תרד ,אפונה ,ברוקולי ,שעועית ירוקה טרייה
וכרישה ,מוגש בתוספת תפו"א

מנה טבעונית  /ניתן לשנות לטבעוני

מנה צמחונית

מנה ללא גלוטן  /ניתן לשנות ללא גלוטן

OUR
STORE
Gastronomia
ברפאלו פועלת חנות  /מעדניה המציעה את מיטב מוצרי
המזון האיטלקיים .אופציה מצויינת לקחת הביתה או כמתנה
מושלמת! ניתן לראות את המוצרים על המדפים או שפשוט
בקשו מהמלצר/ית

מגוון פסטות טריות

10

 100גרם

רביולי טרי

 250גרם | Ponti

13

 100גרם

דפי לזניה

10
13
13
37
39
39

 20גרם | URBANI

ויניגרט לסלט

59

בטעם אננס בזיליקום

44

 50גרם | URBANI

תערובת פטריות מיובשות

גבינת גראנה פדאנה

34

 150גרם

 55מ"ל | URBANI

מחית כמהין שחור

עגבניות מיובשות

39

 300גרם | PONTI

 230גרם | Fabbri

שמן כמהין

חומץ בן יין לבן

46

עם ענפי לבנדר

 750גרם

דובדבני אמרנה

חומץ בן יין לבן

46

עם עשבי תיבול פרובאנס

 100גרם

קוביות סוכר חום  /לבן

שמן זית איטלקי

49

 750מ"ל

 100גרם

אנילוטי ריקוטה ותרד

רוטב פלפלים חריפים

39

 210גרם | DELIZI DE CALABRIA

 100גרם

ניוקי תפו"א טרי

חומץ בלסמי פרימיום

59

ויניגרט לסלט
בטעם קוקוס וליים

29

59

קינוחים
Sweets
ברולה פיסטוק 46 /
קרם פיסטוק ,וניל ושוקולד לבן
טירמיסו 47 /
קרם מסקרפונה עם בישקוטים טבולים
באמרטו ואספרסו
פיננסייר תפוחים 44 /
קרם שקדים אפוי ,תפוחים מקורמלים ,קרמבל אגוזי לוז,
קרמל מלוח וכדור וניל
נמסיס שוקולד 46 /
עוגת שוקולד נימוחה ,קרם מסקרפונה ,מרנג קקאו,
קליק שוקולד חלב ,אגוזי לוז מקורמלים וכדור וניל
קנולי 47 /
במילוי קרם מסקרפונה ,דובדבני אמרנה,
פקאן מסוכר ופירות יער
אפוגטו 24 /
כדור גלידת וניל ושוט אספרסו חם
רפאלו סורבטו 14 /
סורבטו איטלקי במגוון טעמים ,שאל את המלצר

גראפה
Grappa
גראפה הוא המשקה האלכוהולי "למתקדמים" של האיטלקים.
הוא מופק משאריות הענבים הסחוטים מתהליך ייצור היין.
בתחילה ,כמו כל משקה אלכוהולי מקומי מפורסם ,היה המשקה
למשקה של האיכרים .עם הזמן הפך פופולרי יותר ויותר עד
שתפס את מקומו כדג'יסטיף המוגש בסוף כל ארוחה איטלקית
או לצד הקינוח .הגראפה מסייעת לעיכול טוב ,ולתחושה עילאית
של סיום ארוחה עשירה.
גראפה נונינו ונדמיה רזרבה דאנט׳ה 56 /
גראפה בעלת צבע זהוב ,עם ניחוח אלגנטי של וניל,
בצק אפוי ושוקולד
גראפה נונינו שרדונה 59 /
גראפה מעודנת ואלגנטית בעלת ניחוח וניל,
עם רמז לטעמי שוקולד ושקדים קלופים

שתייה
חמהHot
Drinks
אספרסו 11 /
קצר/ארוך
אספרסו כפול 12 /
מקיאטו 11 /
אספרסו מוכתם עם קצף
הפוך 16 | 14 /
מנת אספרסו וחלב מוקצף
(קטן/גדול)

אמריקנו 14 /
מנת אספרסו ,מים חמים
בתוספת חלב קר/חם
תה רגיל/נענע 14 /
חליטת תה 19 | 15 /
יחיד/זוגי

יין
Wine
מבעבע
למברוסקו אדום ,קאוויקיולי ,איטליה 	 
מבעבע חצי יבש ,קליל ומתקתק.
פרוסקו אקסטרה דריי ,מאסקיו דיי קואליירי ,איטליה 	 
מבעבע יבש ומרענן לכל שעה ביום.
רוזה  
רוזה טראמרי ,סן מרזאנו ,איטליה
רוזה איטלקי יבש במיטבו ,יין סוחף עם ארומות פרי נהדרות.
רוזה אקס ,פרובאנס ,צרפת
רוזה יבש עם כריזמה מתפרצת שמתאים לשעות בין ערביים.
לבן
גוורצטרמינר ,שאטו סנט מיישל ,ארה״ב
חצי יבש ,ארומטי ומתובל.
אורבייטו קלאסיקו ''קאססולה'' ,סנטה כריסטינה ,איטליה
יין חצי יבש ,מתקתק עדין ,קליל ונגיש.
גראנצ׳ה בלאנקה ,לאיה ,נבארה ,ספרד
קליל עם חמיצות מעודנת .לימי הקיץ החמימים.
סוביניון בלאן ,וילה מריה ,ניו זילנד
פצצת פרי טרופי שטורפת את החושים,
אתם עוד תגידו לנו תודה על השידוך.
פיאנו סאלנטו טאלו ,סן מראזנו ,איטליה
זן ענבים עתיק מדרום איטליה שחזר לאופנה ובגדול,
יין מתחכם עם המון ניסיון.
שנין בלאן ,מארק ברדיף ,ווברה ,צרפת
קלאסי ,פירותי וממכר ,כזה שתחזרו רק בשבילו.
דבוקי ,פלדשטיין ,ישראל
זן ישראלי מתקופת התנ"ך,
גוף מלוני-עסיסי ,עם המון נוכחות.
שרדונה ,מאלאנד ,שאבלי ,צרפת
מינרליות מרעננת ,ארומות פרי ירוק ואופי נהדר.
גרנאש לבן ,ויתקין ,ישראל
יין אספנות מרתק ומרגש .אלגנטיות במיטבה.
אדום
מונטפוליצ׳יאנו ד׳אברוצו ,אומני רונקי ,איטליה
קליל ,פירותי ומעודן.
פרימיטבו ,טרולי ,איטליה
פרימיטבו אותנטי ,פירותי וחצוף,
עם כל האופי של דרום איטליה.
מלבק ,קטאנה זפאטה ,ארגנטינה
ארגטינאי צעיר עם המון תשוקה דרום אמריקאית.
וילה אנטינורי רוסו ,איטליה
איטלקי קלאסי לשעות הצהריים,
גוף בינוני עם סיומת כיפית.
סרו אניון ,אולארה ,ריוחה רזרבה ,ספרד
ספרדי אלגנטי ,בועט ומחוספס עם המון קסם.
שיראז ,דלתון ,ישראל
ארומטי ובעל נוכחות עם סיומת של פרי בשל.
קברנה סוביניון ,דלתון ,ישראל
גוף מלא עם סיומת מעודנת ,קשוח מבחוץ ורך מבפנים.
קריניאן' ,מג'סטיק' ,סדרת אסופה ,דלתון ,ישראל
חגיגה ים תיכונית ,קריניאן סגלגל מחשמל קליל ומרגש,
בעל ארומה מפולפלת בטעם תות ,דובדבן וציפורן.
פאלאצו דלה טורה ,אלגריני ,איטליה
יין גבוה ובלתי נשכח ,שופע ארומות פרי ובעל סיומת עמוקה.

כוס
 750מ"ל  375מ"ל
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קוקטייליםCocktails
Sangria All'Italiana / 45
יין אדום  /לבן איטלקי ,לימונצ׳לו
סיציליאני ,קינמון ,תפוז ,לימון,
תפוחים ומיץ אננס

Passione / 48
ג׳ין ,קמפרי ,סירופ פסיפלורה,
לימון סחוט ,אשכולית אדומה,
רימונים וניחוחות קינמון

I'm Blue / 47
רום לבן ,ליקר הדרים כחול,
סירופ קוקוס ,לימון סחוט ,אננס,
צמר גפן מתוק ושבבי שלג של
שוקולד מריר

PeachFecto / 47
וודקה מתובלת בלימון מסיציליה,
ליקר פרחים ,לימון סחוט,
סירופ אפרסק ואגוז מוסקט

Rozita / 79
קוקטייל זוגי עם ג׳ין ,אפרול ,סירופ אננס,
לימון סחוט ,תפוזים ,אשכולית אדומה ,עשן
והצפה של פטל שחור

אלכוהולAlcohol

וודקה
סטולי גולד
גריי גוס
בלוגה

43
56
57

ג'ין
ביפיטר
בומביי ספייר
הנדריקס

37
42
51

רום
נגריטה לבנה
בקרדי לבן
נגריטה ספייס-גולד

35
36
44

טקילה
פטרון סילבר
מילגרו רפוסאדו
מילגרו אנייחו
פטרון אנייחו

55
42
51
86

אניס
ערק אשקלון
אוזו מטקסה
אוזו 12
פרנו

33
34
36
37

ברנדי  /קוניאק
רמי מרטן V.S.O.P
רמי מרטן X.O

76
136

אפרטיף
מרטיני ביאנקו
מרטיני רוסו
מרטיני אקסטרא דריי
גליאנו אפרטיבו
אפרול
קמפרי

33
33
33
34
36
37

דיז'סטיף
לימונצ'לו ,וילה מסה
פרנה ברנקה
יגרמייסטר
אמארו מונטנגרו

33
39
43
43

וויסקי
גלנפידיך 12
בלוויני 12
גלנפידיך 15
מקאלן 12
ג׳וני ווקר בלאק לייבל 12
שיבאס רויאל סאלוט 21
ג׳ק דניאלס
ג׳יימסון
בירות בבקבוק
מלכה בהירה
מלכה אדמונית
מורטי בירה איטלקית
בירות מהחבית
הייניקן חצי/שליש
פאולנר חצי/שליש
גולדסטאר חצי  /שליש

משקאות קליםSoft drinks

פפסי  /פפסי מקס
 7UP / 7UPדיאט
ג'אמפ ענבים
נסטי
מיץ טבעי לימונדה/תפוזים
סיידר תפוחים צלול
נשר בירה שחורה

14
14
13
14
15
14
14

סן בנדטו

מים מינרלים

סן פלגרינו  250/750מ"ל
מים מינרלים מוגזים טבעיים
ל
אקווה פנה  750מ״ 
מינרליים איטלקיים

מי טוניק
ג׳ינג׳ר איל  /ג׳ינג׳ר ביר

54
63
67
68
54
112
48
41
31
31
32
32/35
32/35
31/34

15
14/27
27
14
14

