
Breakfast ארוחת בוקר

  מנה ללא גלוטן / ניתן לשנות ללא גלוטן  מנה צמחונית  מנה טבעונית / ניתן לשנות לטבעוני 

מוגשות עד השעה 12:00

בוקר איטלקי ליחיד / 72
2 ביצים לבחירה, סלט טונה, קרם חצילים, סלסה עגבניות, שמנת פסטו, סלק,

גבינת שמנת, קוביות בולגרית, סלט בוקר, שתייה קרה + חמה

בוקר איטלקי זוגי / 135
4 ביצים לבחירה, סלט טונה, קוביות בולגרית, סלסה עגבניות, קרם חצילים, גבינת שמנת,

פלפל קלוי, טפנד זיתים, שמנת פסטו, סלק, סלט ארוחת בוקר, שתייה קרה + חמה

שקשוקה / 53
שקשוקת עגבניות פיקנטית עם שום, פטרוזיליה וצ'ילי טרי, מוגשת עם סלט בוקר

שקשוקה סיצליאנית /58
רוטב עגבניות, חציל שרוף, ביצים וגבינת פטה אפויה בתנור אבן, 

בתוספת סלט ירקות חתוך גס

כריך טונה / 49
עם ביצה קשה, תפו"א, מלפפון חמוץ, עגבנייה, אריסה ומיונז, 

מוגש עם סלט בוקר

פניני חביתה / 49
עם עגבנייה, שמנת, בצל ירוק, מלפפון חמוץ ורוקט, מוגש עם סלט בוקר

 טוסט רפאלו / 48
רוטב עגבניות, מוצרלה, חצילים, פלפלים קלויים ופסטו, 

מוגש עם סלט בוקר

טוסט איטלקי / 49
רוטב עגבניות, גבינת מוצרלה וזיתי קלמטה, מוגש עם סלט בוקר

בורקס פינוקים / 42
בורקס גבינה עם שמנת, טפנד זיתים, אריסה, ביצה קשה, מלפפון חמוץ וסלט ירקות 

PassoverPassoverתפריט בוקר
כשר לפסח 



Hotשתיה חמה  drinks
אספרסו קצר/ארוך/כפול / 11/12

מקיאטו אספרסו מוכתם עם קצף / 11

לטה מקיאטו כוס חלב מוקצף עם נגיעת אספרסו / 13

קפוצ׳ינו מנת אספרסו וחלב מוקצף, קטן/גדול / 13/15

אמריקנו מנת אספרסו, מים חמים בתוספת חלב קר/חם / 13

קפה טורקי קפה שחור אסלי / 12

נס קפה בתוספת חלב קר/חם / 13

  מנה ללא גלוטן / ניתן לשנות ללא גלוטן  מנה צמחונית  מנה טבעונית / ניתן לשנות לטבעוני 

Bevandeשתייה
פפסי / פפסי מקס / 7UP / 7UP דיאט / 

מירנדה / ג'אמפ ענבים / 13

נסטי אפרסק / 14

כוס מיץ טבעי לימונדה / תפוזים / 

סיידר תפוחים צלול / 14

נשר בירה שחורה / 14

סן בנדטו מים מינרלים / 14

סן פלגרינו / 13/26

מים מינרלים מוגזים טבעיים 250/750 מ''ל 

אקווה פנה / 26

מינרליים איטלקיים, 750 מ״ל

מי טוניק / ג'ינג'ר איל / ג'ינג'ר ביר / 13

מיץ גזר / 15

לימונענע גרוס / 18

נס על חלב חלב מוקצף / 16

שוקו חם חלב מוקצף / 16

קפה קר אספרסו עם חלב קר וקצף חלב / 16

תה רגיל / נענע / 13

תה צמחים שאל את המלצר / 14

סיידר חם סיידר תפוחים חם עם מקל קינמון / 18

נמסיס / 44
עוגת שוקולד נימוחה, בליווי מוס מסקרפונה,

גנאש שוקולד חם, טוויל שוקולד קראנצ'י וגלידת וניל

ברולה פיסטוק / 43
קרם פיסטוק, וניל ושוקולד לבן

נוטלה / 41
שכבות חלווה, גלידת נוטלה איטלקית, אגוזי לוז וגנאש שוקולד אגוזים

עוגת גבינה / 44
גבינה אפויה בציפוי שמנת חמוצה ואבקת סוכר, דובדבני אמרנה

23 /  Gelato
גלידת שמנת איטלקית/סורבה, שאל את המלצר

אפוגטו / 23
וניל איטלקי טבול באספרסו וגנאש שוקולד

Dessrtsקינוחים



Startersמנות ראשונות

Aperol Spritz
אפרול, פרוסקו 

מבעבע, 
סודה ותפוז

Wine N' Roses 
יין רוזה, סירופ אשכולית 

אדומה, לימון סחוט, ורדים 
מיובשים, סודה ורוזמרין

Fontana Di Trevi
סוביניון בלאן פרחוני, סירופ 
ליצ׳י, לימון סחוט, פרוסקו 

מבעבע וניחוח תפוח מקורמל

Italiano 75
ג׳ין, בזיליקום,  
מתיקות לימונית 
ופרוסקו מבעבע

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
89

69

49

28

קוקטיילים

  מנה ללא גלוטן / ניתן לשנות ללא גלוטן  מנה צמחונית  מנה טבעונית / ניתן לשנות לטבעוני 

 ניוקי פסטו / 39
ניוקי בשמנת פסטו ופרמז'ן

 גלילות חציל / 39
גלילות חציל ממולאות בגבינת פטה ופרמז'ן, ברוטב שמנת פסטו

 כרובית  / 39 
בציפוי פריך, צנוניות, עלי רוקט, רוטב קיסר ופרמז’ן

  חציל קפונאטה  / 42 
ליבת חציל שרוף, תבשיל פלפלים, עגבניות ,זיתי קלמטה, 

סלסה ורדא, צנוברים, גבינת פטה ועשבי תיבול

 ארנצ'יני /  44
כדורי ריזוטו במילוי מוצרלה ופטריות פורצ’יני,

מוגש על מצע קרם פרש, שמן זית, סלסת
עגבניות, זיתי קלמטה, פטרוזיליה ופרמז'ן 

טוסט רפאלו / 48
רוטב עגבניות, מוצרלה, חצילים, פלפלים קלויים ופסטו,

מוגש עם סלט בוקר

טוסט איטלקי / 49
רוטב עגבניות, גבינת מוצרלה וזיתי קלמטה,

מוגש עם סלט בוקר. תוספת לחמניית פסח - 15 ₪

  ריזוטו פטריות /  49
פטריות צלויות, קרם כרישה, קרפצ׳יו פטריות

פורטבלו, כמהין ופרמז׳ן

  מוצרלה בוראטה / 57
עגבנייה צלויה, זיתי קלמטה, קונפי שום, ארטישוק, 
בזיליקום, צנוברים, צ'ילי חריף,  ברוסקטה, גבינת 

מוצרלה בוראטה ובלסמי מצומצם

 קרודו דג ים  /  56
דג ים טרי, זרעי עגבניות, טפנד זיתים,

בצל סגול, אגוזי לוז, צנונית, צנוברים, מיקרו בזיליקום, 
צ'ילי חריף, קרם פרש, שמן זית ולימון

סלט מיסטה / 29
תערובת חסות, עגבניות שרי, גזר, פלפלים צבעוניים, 

צנונית, וינגרט לימון

צ'יפס רפאלו / 29

מרק היום שאל את המלצר / 34

PassoverPassoverתפריט פסח 



  מנה ללא גלוטן / ניתן לשנות ללא גלוטן  מנה צמחונית  מנה טבעונית / ניתן לשנות לטבעוני 

Pizzaפיצה
 מרגריטה / 53

רוטב עגבניות ומוצרלה מגורדת

ניתן להוסיף לפיצה בתוספת 5 ₪ ליחידה:
זיתי קלמטה / גבינת פטה / גבינת עיזים / אנשובי / טונה / בצל / פטריות

 סיציליאנה / 61
רוטב עגבניות, פלפלים, חצילים, זיתי קלמטה, שרי, צ'ילי פרוס, גבינת פטה, גבינת 

מוצרלה ועלי בזיליקום

 שלוש גבינות ופסטו  / 63
קרם פסטו, גבינת מוצרלה, גבינת עיזים, גבינת פטה ועלי רוקט

ביאנקה פורטובלו / 64
רוטב מסקרפונה, פטריות פורטובלו, גבינת מוצרלה, מרווה ופרמז'ן

בטטה ביאנקו  / 64
רוטב מסקרפונה, קוביות בטטה צלויות, גבינת פטה, פרמז'ן, עלי רוקט מתובלים ושקדים

Saladsסלטים
 סלט פטריות / 64

פטריות שמפיניון ובצל עשויים במחבת על תערובת חסה, נבטים, מלפפון, בצל 
ירוק, אגוזי מלך וגבינת פטה, ברוטב איולי צ'ילי

 
  סלט שוק / 64

עגבנייה, מלפפון, פלפל אדום וצהוב, שרי, גבינת פטה, בצל סגול וירוק, צנונית, 
זיתי קלמטה, פטרוזיליה ונענע, מתובלים בשמן זית ומיץ לימון

 סלט עגבניות וחלומי / 67
עגבנייה, שרי צבעוני, פלפל קלוי, בצל סגול, זיתי קלמטה, צנונית, בזיליקום, 

אורוגולה, צנובר וגבינת חלומי ברוטב בלסמי ושמן זית

סלט סלמון / 69 
נתח סלמון צרוב על תערובת חסה, רוקט, מלפפון, צנונית, גזר, מתבל עגבניות, 

תפו"א קריספי, שמנת חמוצה וביצה קשה, ברוטב שמן זית ולימון.



 פילה לברק על ירקות / 112
פילה לברק צלוי, צימקו שרי, שום 

עלי תרד, ברוקולי, ארטישוק קונפי, שעועית ירוקה, 
בצל סגול וצ'ילי טרי, ברוטב לימוני

 סלמון פרימוורה  /  112
פילה סלמון ברוטב יין לבן, חמאה, אספרגוס, תרד,
אפונה, ברוקולי, שעועית ירוקה, כרישה וחמאת 

עשבי תיבול, מוגש לצד סלט מיסטה / תפו'א

  מנה ללא גלוטן / ניתן לשנות ללא גלוטן  מנה צמחונית  מנה טבעונית / ניתן לשנות לטבעוני 

Main Coursesדגים ספיישל

Pastaפסטה
  ארטישוק אליו אוליו / 62 

לינגוויני, שמן זית, קונפי שום, עגבניות שמש, 
ארטישוק, ברוקולי, אספרגוס, עשבי תיבול, גרידת 

לימון, שאטה, פרמזן וקרמבל תבלינים

  פנה מלנזנה  /  62
חציל קלוי, פלפלים, זוקיני, קונפי שרי, רוטב 

נפוליטנה, שאטה, שלג פרמז'ן ובזיליקום

  פנה חמאת עגבניות / 62
רוטב חמאת עגבניות, בצל סגול, זיתי קלמטה

וגבינת סטרקינו

  לינגוויני פטריות וכמהין / 63
שמנת, פטריות, מחית כמהין, שום, יין לבן,

אגוז מוסקט ובזיליקום

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

  פנה קרמה ורדא / 65
שמנת, קרם בזיליקום ותרד, עגבניות שמש, 

ברוקולי, שום, צנוברים  קרמבל תבלינים ופרמז'ן

  ניוקי ערמונים ופטריות / 69
שמנת, מחית כמהין, פטריות, ערמונים, שום,

יין לבן, אגוז מוסקט וגבינת פרמז'ן

  לינגוויני תרד וסלמון / 84
שמנת, יין לבן, אגוז מוסקט, כרישה, ברוקולי,
שעועית ירוקה, אספרגוס, נתח סלמון צרוב

וחמאת עשבי תיבול

 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



את המסע שלנו לאיטליה אנו נגיש במסעדות - על הריחות, 
הטעמים, הנופים וההסטוריה המרתקת. בואו לחוות איתנו 

חוויה שכולה

100% איטליה
השארו מעודכנים

נמסיס / 44
עוגת שוקולד נימוחה, בליווי מוס מסקרפונה,

גנאש שוקולד חם, טוויל שוקולד קראנצ'י וגלידת 
וניל

ברולה פיסטוק / 43
קרם פיסטוק, וניל ושוקולד לבן

נוטלה / 41
שכבות חלווה, גלידת נוטלה איטלקית, אגוזי לוז

וגנאש שוקולד אגוזים

עוגת גבינה / 44
גבינה אפויה בציפוי שמנת חמוצה ואבקת סוכר,

דובדבני אמרנה

23 /  Gelato
גלידת שמנת איטלקית/סורבה, שאל את המלצר

אפוגטו / 23
וניל איטלקי טבול באספרסו וגנאש שוקולד

Dessrts


