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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

92

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

מנות ראשונותStarters

פוקצ׳ה 22 /
לחם איטלקי אפוי בתנור אבן עם שמן זית ועשבי תיבול,
מוגש בליווי ,קרם חצילים וסלסת עגבניות טריות

בוקאנצ'יני 44 /
מאפי בצק איטלקיים במילוי פסטו ,מוצרלה ,פרמז'ן,
זיתי קלמטה ,עגבניות שמש ועלי רוקט מתובלים בבלסמי
כרובית 44 /
בציפוי פריך ,צנוניות ,עלי רוקט ,רוטב קיסר ופרמז'ן
חציל קפונאטה 48 /
ליבת חציל שרוף ,תבשיל פלפלים ,עגבניות וזיתי
קלמטה ,סלסה ורדא ,צנוברים ,גבינת פטה ועשבי תיבול
סלט פרטיטו 45 /
עלי תרד ,סלק ,אשכולית אדומה ,תפוז ,קשיו ופקאן
מסוכרים ,פטה ,שמן זית ובלסמי
ארנצ׳יני 49 /
כדורי ריזוטו במילוי מוצרלה ,מנצ׳גו וכמהין ,מוגש
על מצע קרם פרש ,שמן זית ,סלסת עגבניות ,זיתי קלמטה,
פטרוזיליה ופרמז׳ן
פולנטה אספרגוס ופטריות 53 /
פטריות פורטבלו צלויות ,קונפי כרישה ובצל ,אספרגוס
ושלג פרמז'ן
ריזוטו פטריות 53 /
פטריות צלויות ,קרם כרישה ,קרפצ׳יו פטריות פורטבלו,
כמהין ופרמז׳ן
ניוקי בושה ברולה 56 /
ניוקי סלק ברוטב שמנת ,שום ,תרד ,ערמונים ,גבינת בושה
מקורמלת ואגוז מוסקט

מנה טבעונית  /ניתן לשנות לטבעוני

מוצרלה בוראטה 59 /
עגבנייה צלויה ,זיתי קלמטה ,קונפי שום ,ארטישוק ,בזיליקום,
אורגנו ,צנוברים ,צ׳ילי טרי ,ברוסקטה ,גבינת מוצרלה בוראטה
ובלסמי מצומצם
רוטלו זוקיני ספינצ׳ה 53 /
זוקיני ,תרד ,כרישה ,פטריות פורטובלו ,ריקוטה פרסקה,
מוצרלה פיורדלטה ,גראנה פדאנה ,קרם תרד ושברי אגוזי לוז
סלט אנדיב ותפוחי עץ 54 /
לבבות אנדיב ,תרד ,רוקט ,תפוח עץ ,וינגרט בלסמי לבן,
פקאן קלוי וגבינת בושה מקורמלת
קרודו דג ים 61 /
דג ים טרי ,זרעי עגבניות ,טפנד זיתים ,בצל קצוץ,
אגוזי לוז ,צנונית ,צנוברים ,מיקרו בזיליקום ,קרם פרש,
צ'ילי טרי ,שמן זית ולימון
סלט פטריות 67 /
פטריות שמפיניון ובצל עשויים במחבת על תערובת חסה,
נבטים ,מלפפון ,בצל ירוק ,אגוזי מלך וגבינת פטה,
ברוטב איולי צ'ילי
סלט שוק 67 /
עגבנייה ,מלפפון ,פלפל אדום וצהוב ,שרי ,שעועית ירוקה,
גבינת פטה ,בצל סגול וירוק ,צנונית ,זיתי קלמטה ,פטרוזיליה
ונענע ,מתובלים בשמן זית ומיץ לימון
סלט עגבניות וחלומי 69 /
עגבנייה ,שרי צבעוני ,פלפל קלוי ,בצל סגול ,זיתי קלמטה,
צנונית ,בזיליקום ,אורוגולה ,צנובר וגבינת חלומי ברוטב
בלסמי ושמן זית
מרק היום 34 /
שאל את המלצר

מנה צמחונית

מנה ללא גלוטן  /ניתן לשנות ללא גלוטן

פיצה
Pizza
מרגריטה 56 /
רוטב עגבניות ומוצרלה מגורדת

ביאנקה פורטובלו 67 /
רוטב מסקרפונה ,פטריות פורטובלו,
גבינת מוצרלה ,מרווה ופרמז'ן

ניתן להוסיף לפיצה בתוספת  ₪ 6ליחידה :זיתי קלמטה /
גבינת פטה  /בצל  /פטריות
תוספת  ₪ 9ליחידה :גבינת עיזים  /אנשובי  /טונה

בטטה ביאנקו 67 /
רוטב מסקרפונה ,קוביות בטטה צלויות,
גבינת פטה ,פרמז'ן ,עלי רוקט מתובלים
ושקדים

סיציליאנה 64 /
רוטב עגבניות ,פלפלים ,חצילים ,זיתי קלמטה,
שרי ,צ'ילי פרוס ,גבינת פטה ,גבינת מוצרלה
ועלי בזיליקום

פולנטה וירוקים 67 /
קרם תירס ,מוצרלה מגורדת,
גבינת פרמז'ן ,שעועית ירוקה ,ברוקולי
ואספרגוס

שלוש גבינות ופסטו 65 /
קרם פסטו ,גבינת מוצרלה ,גבינת עיזים,
גבינת פטה ועלי רוקט

פסטה
Pasta

ארטישוק אליו אוליו 64 /
קסארצ'ה ארוך ,שמן זית ,קונפי שום ,עגבניות
שמש ,ארטישוק ,ברוקולי ,אספרגוס ,עשבי תיבול,
גילופי פרמזן וקרמבל תבלינים

פטוצ'יני בטטה 65 /
שמנת ,קוביות בטטה צרובות ,שום ,יין לבן ,אגוז
מוסקט ,בזיליקום ,שקדים קלויים וגבינת עיזים

ריגטוני קרמה ורדא 67 /
שמנת ,קרם בזיליקום ותרד ,עגבניות שמש,
ברוקולי ,שום ,צנוברים ,קרמבל תבלינים ופרמז'ן

ריגטוני מלנזנה 65 /
חציל קלוי ,פלפלים ,זוקיני ,קונפי שרי,
רוטב נפוליטנה ,שלג פרמז'ן ובזיליקום

ניוקי ערמונים ופטריות 68 /
שמנת ,מחית כמהין ,פטריות ,ערמונים ,שום,
יין לבן ,אגוז מוסקט וגבינת פרמז'ן

ריגטוני חמאת עגבניות 65 /
רוטב חמאת עגבניות ,בצל סגול ,זיתי קלמטה
וגבינת סטרקינו

פפרדלה תרד וסלמון 89 /
שמנת ,יין לבן ,אגוז מוסקט ,כרישה ,ברוקולי,
שעועית ירוקה ,אספרגוס ,נתח סלמון צלוי
וחמאת עשבי תיבול

פטוצ'יני פטריות וכמהין 66 /
שמנת ,פטריות ,מחית כמהין ,שום ,יין לבן,
אגוז מוסקט ובזיליקום

מנה טבעונית  /ניתן לשנות לטבעוני

מנה צמחונית

מנה ללא גלוטן  /ניתן לשנות ללא גלוטן

עיקריות
Main Courses
רביולי בטטה 69 /
רביולי בעבודת יד במילוי בטטה ברוטב לבחירה
עגבניות בזיליקום  /שמנת ואגוז מוסקט  /שמנת פטריות  /רוזה
רביולי גבינות 69 /
רביולי בעבודת יד במילוי גבינות ברוטב לבחירה
עגבניות בזיליקום  /שמנת ואגוז מוסקט  /שמנת פטריות  /רוזה
לזניה סיציליאנה 76 /
חצילים ,פלפלים ,בזיליקום ,צנובר ,גבינת מוצרלה ,פרמז'ן
ברוטב חמאת עגבניות ,מוגש לצד סלט מיסטה
לזניה ורדא 76 /
במילוי גבינות ,פטריות צלויות ,בצל ,תרד וקישואים ,ברוטב שמנת כמהין
ואגוזי מלך .מוגש לצד סלט מיסטה
אניולוטי ריקוטה ותרד 72 /
בחמאת זעפרן ,כרישה ,אספרגוס ,עגבניות שמש ,פרמז׳ן,
שום ושקדים קלויים
פילה לברק על ירקות 116 /
פילה לברק צלוי ,צימקו שרי ,שום עלי תרד ,ברוקולי ,ארטישוק קונפי,
שעועית ירוקה ,בצל סגול וצ'ילי טרי ,ברוטב לימוני
סלמון פרימוורה 116 /
פילה סלמון ברוטב יין לבן ,חמאה ,אספרגוס ,תרד ,אפונה,
ברוקולי ,שעועית ירוקה וכרישה ,מוגש לצד
סלט מיסטה  /תפו"א
סלמון וריזוטו פורצ׳יני 119 /
פילה סלמון על מצע ריזוטו פטריות ,חמאה ,יין לבן ופרמז׳ן
דניס וריזוטו תרד 119 /
פילה דניס צלוי בחמאת זעפרן ויין לבן,
מוגש על ריזוטו תרד
טורטוליני טומאטו ופילה דניס 119 /
פילה דניס צלוי ,טורטוליני במילוי עגבניות שרופות,
מוצרלה ופרמז'ן ,בחמאת אורגנו ועגבניות צלויות ,זיתי קלמטה,
עגבניות שמש ,קרם פרש ,קרמבל תבלינים וצנובר
טורטליני פטריות ופילה לברק 119 /
פילה לברק צלוי ,טורטוליני במילוי פטריות פורטובלו
וגבינת מסקרפונה ,קרם ארטישוק ירושלמי ,בחמאת שום ,אספרגוס,
רוטב יין מתקתק ,גילופי פרמז'ן ושברי אגוז לוז

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

13

 100גרם

רביולי טרי

 100גרם

15

 100גרם

דפי לזניה

13

 100גרם

דובדבני אמרנה

39

 230גרם | Fabbri

ארנצ'יני ביתי

25

 4כדורים

 100גרם

ניוקי תפו"א טרי

אנילוטי ריקוטה ותרד

15

15

שמן זית איטלקי
 De Cecco 750מ"ל

52

ארוחות בוקרColazione
בוקר איטלקי ליחיד 72 /
 2ביצים לבחירה ,קרוסטיני מטבל טונה ,קוביית פטה,
מטבל עגבניות ומוצרלה ,קרם חצילים ,מטבל עדשים
שחורות ,ריבה ,בורגול חמוציות ,גבינת שמנת,
סלסת עגבניות ,לחם איטלקי ,סלט ירקות חתוך גס,
שתיה קרה וחמה
בוקר איטלקי זוגי 139 /
 4ביצים לבחירה ,קרוסטיני מטבל טונה ,קוביית פטה,
גבינת שמנת ,קרם חצילים ,גבינת שמנת פסטו ,סלט
תפו״א קריספי ,מטבל עגבניות ומוצרלה ,בורגול
וחמוציות ,מטבל עדשים שחורות ,ריבה ,סלט סלק,
סלט סלמון ,סלסת עגבניות ,לחם איטלקי ,סלט
ירקות חתוך גס ,שתיה קרה וחמה לכל סועד

שתייה קלה
Bevande

בוקאנצ׳יני 54 /
מאפי בצק איטלקיים במילוי פסטו ,מוצרלה ,פרמז'ן,
זיתי קלמטה ועגבניות שמש ,מוגש לצד סלט מיסטה
שקשוקה סיצליאנית 58 /
רוטב עגבניות פיקאנטי ,חציל שרוף ,ביצים וגבינת
פטה .מוגש על מצע לחם איטלקי אפוי בתנור אבן,
בתוספת סלט ירקות חתוך גס
קלצונה תרד וגבינות 61 /
מאפה איטלקי במילוי תרד ,בצל ,גבינת ריקוטה,
מוצרלה ופרמז׳ן ,מוגש לצד ביצה קשה
וסלט מיסטה

קפה ועוד

Bevande calde

פפסי  /פפסי מקס

14

אספרסו 

 7UP / 7UPדיאט

14

קצר  /ארוך  /כפול

ג'אמפ ענבים
נסטי אפרסק

מקיאטו

13
ו
לטה מקיאט
14
כוס חלב מוקצף עם נגיעת אספרסו

כוס מיץ טבעי (לימונדה  /תפוזים)

15

קפוצ׳ינו 

סיידר תפוחים צלול

14

מנת אספרסו וחלב מוקצף ,קטן  /גדול

נשר בירה שחורה

14

מנת אספרסו ,מים חמים בתוספת חלב קר  /חם

סן בנדטו

15

קפה טורקי

מים מינרלים סן פלגרינו  750 / 250מ"ל


14/26
27

מינרליים איטלקיים

מיץ גזר

16

לימונענע גרוס

19

11
13
14/16
14
14

קפה שחור אסלי

נס קפה

מים מינרלים מוגזים טבעיים


אקווה פנה  750מ״ל

אמריקנו 

11/12

13

בתוספת חלב קר/חם

נס על חלב מוקצף

17

שוקו חם חלב מוקצף

17

קפה קר אספרסו 

17

עם חלב קר וקצף חלב

תה  /נענע
תה צמחים 

14
15

שאל את המלצר

סיידר חם
סיידר תפוחים חם עם מקל קינמון
*ניתן להזמין נטול קופאין  /חלב דל שומן  /חלב סויה בתוספת תשלום

19

קינוחים
Sweets
טירמיסו 47 /
קרם מסקרפונה עם בישקוטים טבולים
באמרטו ואספרסו
נמסיס שוקולד 46 /
עוגת שוקולד נימוחה ,קרם מסקרפונה ,אגוזי לוז,
גנאש שוקולד וכדור וניל
ברולה פיסטוק 46 /
קרם פיסטוק ,וניל ושוקולד לבן
נוטלה 45 /
שכבות חלווה ,גלידת נוטלה איטלקית ,אגוזי לוז
וגנאש שוקולד אגוזים
עוגת גבינה 46 /
גבינה אפויה בציפוי שמנת חמוצה ואבקת סוכר,
דובדבני אמרנה
24 / Gelato
גלידת שמנת איטלקית/סורבה ,שאל את המלצר
אפוגטו 24 /
וניל איטלקי טבול באספרסו וגנאש שוקולד
קינוח טבעוני  /ללא סוכר 46 /
שאל את המלצר/ית

דיז'סטיףDigestif
הדיז'סטיף כפי שאנו מכירים אותו כיום התחיל בתקופת הרנסנס .נזירים בכל מיני
מנזרים מבודדים נהגו להשרות עשבים ,תבלינים ,שורשים ,פירות ופרחים באלכוהול.
השיקויים שהתקבלו היו על פי רוב מרירים ונעדרי מתיקות במתכוון – הסיוע לעיכול
הרגיש כך הרבה יותר רציני מחד ומאידך – סוכר ודבש היו חומרי גלם יקרים מאד ולא
תמיד בנמצא .מקור השם דיז'סטיף הוא במילה הלועזית "עיכול ,בדר''כ מתאפיינים
הדיז'סטיפים באחוז אלכוהול גבוה וכמות סוכר נמוכה .חלק ניכר ממשקאות
הדיז'סטיפים מכילים עשבי מרפא .הדיז'סטיף מסייע לעיכול טוב ,ולתחושה עילאית
של סיום ארוחה עשירה.

לימונצ'לו ,וילה מסה 33 /
ליקר לימונים שמקורו בדרום איטליה ,עשוי מקליפות לימון טריות
פרנה ברנקה 39 /
איטלקי ,מתאפיין במרירות דומיננטית ,עשוי מ 40-תבלינים
ועשבי תיבול המושרים בתזקיק
ייגרמייסטר 43 /
ייגרמייסטר'' -אלוף הציידים'' ,מיוצר מהוספה של  56מרכיבים
בוטניים לתזקיק המקורי

שתייה חמהHot Drinks
אספרסו 11/12 /
קצר/ארוך/כפול
מקיאטו 11 /
מוכתם עם קצף
לטה מקיאטו 13 /
כוס חלב מוקצף עם נגיעת אספרסו
קפוצ׳ינו 14/16 /
מנת אספרסו וחלב מוקצף ,קטן/גדול
אמריקנו 14 /
מנת אספרסו ,מים חמים בתוספת
חלב קר/חם
קפה טורקי 13 /
קפה שחור אסלי

נס קפה 13 /
בתוספת חלב קר/חם
נס על חלב מוקצף 16 /
שוקו חם חלב מוקצף 16 /
קפה קר אספרסו 16 /
עם חלב קר וקצף חלב
תה/נענע 14 /
תה צמחים 14 /
שאל את המלצר
סיידר חם 18 /
סיידר תפוחים חם עם מקל קינמון

*ניתן להזמין נטול קופאין  /חלב דל שומן  /חלב סויה

יין
Wine
מבעבע
למברוסקו אדום ,קאסה דה לואיג'י ,איטליה
מבעבע חצי יבש ,קליל ומתקתק.
קאווה ,ברוט ריזרב ,ריאל אימפריאל ,ספרד
מבעבע יבש ומרענן לכל שעה ביום.
רוזה  
מסע ישראלי ורוד ,ויתקין ,ישראל
רוזה יבש וקליל עם ארומה ים תיכונית סוחפת.
קוראל ,סדרת עלמה ,דלתון ,ישראל
רוזה יבש וייחודי ואיכותי ,המתאים
לשעות היפות של השקיעה.
לבן
גוורצטרמינר ,סדרת אדמה ,תבור ,ישראל
חצי יבש ,ארומטי ומתובל.
סוביניון בלאן ,סדרת אדמה ,תבור ,ישראל
יבש עם ניחוחות טרופיים עוצמתיים.
דבוקי ,פלדשטיין ,ישראל
זן ישראלי מתקופת התנך ,גוף מלוני ועסיסי,
עם המון נוכחות.
שרדונה ,סדרת אסטייט ,דלתון ,ישראל
יבש עם מינרליות מרעננת וארומה של פרי ירוק.
אייבורי ,סדרת עלמה ,דלתון ,ישראל
יבש ,מתוחכם ומרגש.
גרנאש לבן ,ויתקין
יין אספנות ,כל האלגנטיות שבעולם.
אדום
כנען אדום ,דלתון ,ישראל
קליל ,פירותי ומעודן.
קריניאן' ,מג'סטיק' ,סדרת אסופה ,דלתון ,ישראל
חגיגה ים תיכונית ,קריניאן סגלגל מחשמל קליל ומרגש,
בעל ארומה מפולפלת בטעם תות ,דובדבן וציפורן.
פטיט סירה ,סדרת אסטייט ,דלתון ,ישראל
כל האופי הים תיכוני בבקבוק אחד.
מתובל ,ארומטי ודומיננטי בחך.
מסע ישראלי ,מהדורה מיוחדת ,ויתקין ,ישראל
מורכב ,פירותי עם אופי פראי.
מרלו ,סדרת אדמה ,תבור ,ישראל
עשיר ומלטף.
קברנה סוביניון ,סדרת אסטייט ,דלתון ,ישראל
גוף מלא עם סיומת מעודנת,
קשוח מבחוץ ורך מבפנים.
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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
בלוגה

43
57

ג'ין
ביפיטר
בומביי ספייר

37
42

רום
נגריטה לבנה
בקרדי לבן

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

33
33
33
34
36
37

35
37

טקילה
מילגרו רפוסאדו
מילגרו אנייחו

42
51

וויסקי
גלנפידיך 12
בלוויני 12
מקאלן 12
ג׳וני ווקר בלאק לייבל 12

54
63
68
54

אניס
ערק אשקלון
אוזו מטקסה

33
34

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

33
39
43

בירות מהחבית
הייניקן שליש  /חצי
פאולנר שליש  /חצי
בירות בבקבוק
גולדסטאר
גולדסטאר אנפילטרד

32/35
32/35
33
34

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

15
14/27
27

