
שושנה
טוסטוני בריוש עם גבינת קממבר מותכת על תערובת חסות, כוסברה, פרי העונה, 

אנדיב, שקדים, סלק צלוי, פרמז'ן ובצל בוויניגרט הדרים 
68

Lifestyle
חסה, סלרי, בורגול, גרעיני דלעת וחמנייה, חמוציות, אגוזים, עשבי תיבול, עדשים 

שחורות, תפוח ירוק ,מלפפון, גבינה בולגרית רוטב שמן זית, סילאן, לימון וסומק
68

קיסר ארטישוק
לבבות חסה פריכים, ארטישוק קונפי, בצל סגול, ביצה רכה, רוטב קיסר*, פרמז'ן, 

קראמבל בריוש ואגוזי לוז
68

סלט שלוה
פטריות ושעועית ירוקה מוקפצים במחבת ברוטב טריאקי על לבבות חסה מתובלות 

באיולי יוזו,  גבינת עזים, קשיו, שומשום, בוטנים, רוקט, מלפפון, אבוקדו )בעונה(, בצל 
סגול ופרמז'ן

72

סלטוסט
קוביות טוסט מוצרלה פסטו ופטריות מוקפצות בחמאה, על מצע לבבות חסה ועלי 

רוקט, גבינה בולגרית, עגבניות שרי, מלפפונים ובצל סגול ברוטב איולי שום ועשבי 
תיבול

68

סלטים

מיוחדים

מוגשים עם לחם הבית

פיצות
מרגריטה )אפשרות לטבעוני(

רוטב עגבניות, בזיליקום וגבינת מוצרלה
תוספות: זיתי קלמטה, עגבניות, פטריות, בצל, פלפל חריף - 6 ₪ 

גבינת עזים, גבינת פטה, אנשובי*, ארטישוק – 8 ₪  סלמון מעושן* – 15 ₪ 

56

 Deep Forest
66רוטב שמנת כמהין, מוצרלה, פטריות, רוקט ופרמז'ן

ביאנקה קרצ'ופי
66רוטב שמנת, פרמז'ן, מוצרלה, ארטישוק, רוקט, בצל סגול צלוי ומלח זיתים

Sevencheese
68מוצרלה, רוקפור, פטה, קממבר, שמנת, פרמז'ן, גאודה כמהין ופלפל שחור

סטרצ'יאטלה
חוטי מוצרלה טריים, שרי צלויות, פרמז'ן, בזיליקום, פסטו, שמן זית ומלח זיתים

68

מנות ראשונות
פוקצ'ה

משוחה בשמן זית ומלח ים, בליווי מטבל חוטי מוצרלה בשמנת, סחוג וממרח 
סקורדליה         

34

גוז'גז'ה פטריות וקממבר 
2 יח' מאפה בוכרי עם קצח במילוי פטריות וגבינת קממבר, בליווי סלט עלים, איולי 

חלפיניו, עגבניות מרוסקות וסחוג
46

כרוב צלוי 
44ביצה רכה, סחוג, שמן זעתר, טחינה גולמית, עגבניות וגבינת פטה

לחמג'ון דג ים 
מאפה דג ים קצוץ ומתובל, צנוברים, פלפל חריף, בצל, כוסברה ועגבניות בליווי טחינה 

ירוקה
58

אנדיב וגבינה כחולה
46חסה לאליק, אנדיב, אגוזים, שומר, בצל סגול וגבינת רוקפור ברוטב הדרים

סלקים ועגבניות בטאבון 
46סטארצ'טלה )חוטי מוצרלה בשמנת( צ'ילי, בזיליקום, סירופ בלסמי ושמן זית

טאקו כרובית / טאקו דג פריך  
56/46חסה, אבוקדו )בעונה(, פיקו דה גאיו, בצל כבוש וחלפיניו

ברוסקטה ספייסי סלמון
לחם דגנים קלוי, קוביות סלמון נאות בסויה וסריראצ'ה, שומשום, בצל ירוק ואיולי יוזו

לצד חסות מתובלות, אבוקדו, צנונית ובצל סגול
58

36מרק היום )בחורף( 

פסטות
לינגוויני פורטובלו קרצ'ופי 

68שמן זית, ארטישוק, פורטובלו, שום, שאלוט, עשבי תיבול, קרם טרטופו ופרמז'ן

טורטליני תום עיזים
כיסוני פסטה עבודת יד במילוי גבינת תום עזים ברוטב קרם עגבניות וחמאת מרווה

72

ניוקי ארבע גבינות
68שמנת, פרמז'ן, רוקפור, גאודה כמהין, מוצרלה, עירית, קראמבל בריוש ואגוזי לוז 

רביולי סלק עזים 
68שמנת, ברוקולי, שום, קראמבל בריוש ואגוזי לוז

פלין ריקוטה וכמהין
כיסוני פסטה במילוי ריקוטה ופטריות, שמנת, כמהין, ערמונים ופרמז'ן

68

לינגוויני
• נפוליטנה רוטב עגבניות, שום, אורגנו ובזיליקום

• אלי-אוליו שמן זית, שום, צ'ילי, פטרוזיליה ובזיליקום
56

פפרדלה
• סלסה רוזה רוטב עגבניות, שמנת, שום, בזיליקום ופרמז'ן

• שמנת פטריות פטריות צלויות, שמנת, שום ופרמז'ן
58

ניתן להחליף לפסטת בלרינה מחיטה מלאה

צלחת ממולאים עבודת יד
72ירקות ממולאים באורז ועשבי תיבול על תבשיל עדשים ועגבניות לצד מטבל טחינה

72ריזוטו פטריות חורש ופרמז'ן  

72ריזוטו ארטישוק, כמהין, ערמונים ופרמז'ן

דגים
פילה לברק

צרוב בפלאנצ'ה בתוספת דפי פסטה טריים ברוטב חמאה*, שעועית 
ירוקה, בוקצ'וי פטריות פורטובלו, פטריות שימג'י ועגבניות שרי צלויות 

119

פילה סלמון בגריל 
פירה תפו"א, פטריות שימג'י ובצלי שאלוט במחבת, רוטב בצלים ויין 

אדום*      
119

  TUNA TUNKATSU
2 יח' מיני בורגר טונה קריספי בלחמנייה, חסה, בצל ורוטב חלפיניו 

לצד מטבלי חמוצים אסיאתיים וספייסי מיונז
92

   TOKYO FISH & CHIPS
נתחי דג ים בציפוי פריך, שעועית ירוקה בטמפורה, צ'יפס טוגראשי, 

ספייסי מיונז ואיולי יוזו
92

ניתן להחליף את תוספת מנת הדג לירקות ירוקים מוקפצים בשמן זית, 
שום ולימון 

בתוספת שתיה וכדור גלידהילדים

39פסטה פנה ברוטב עגבניות / שמנת / רוזה

39פיצה ילדים רוטב עגבניות ומוצרלה

39טוסט ילדים לחם קסטן, רוטב עגבניות ומוצרלה

* לנוהגים היתר דגים בחלב המנה ניתנת להגשה גם כטבעונית

לתשומת לבכם, כל המנות התפריט וכלל המוצרים המוגשים במסעדה עלולים להכיל רכיבים אלרגניים, 
לרבות: אגוזים, בוטנים, סויה, לקטוז ועוד.



26שייק פירות העונה 

26מילק - שייק 

שייקים

בירות
26קרלסברג 

26טובורג

28ויינשטפן

9אספרסו קצר / ארוך

11אספרסו כפול / ארוך 

10מקיאטו 

11קורטאדו 

15/13הפוך/גדול 

13נס קפה 

14נס על חלב 

13אמריקאנו 

9קפה שחור 

12כוס תה עם נענע 

15כוס ג'ינג'ר דבש לימון 

13שוקולית 

18חלב עם שוקולד בלגי

18סיידר חם עם תפוח ומקל קינמון

 סחלב חם )בחורף(
20עם תערובת אגוזים קוקוס וקינמון

שתיה קלהשתיה חמה

14קוקה קולה / ד. קוקה קולה 

14קוקה קולה זירו

14ספרייט / ספרייט זירו 

16פריגת סיידר צלול 

14תה קר 

15קפה קר 

18אייס קפה

13לימונדה 

45קנקן לימונדה עם נענע 

 לימונדה ביתית גרוסה עם עלי
18נענע טריים )בקיץ(

16מיץ גזר / תפוז / תפוגזר סחוט טבעי 

55קנקן גזר / תפוז / תפוגזר סחוט טבעי

10קינלי סודה 

10נביעות מים מינרלים 

Ferrarelle15/29

בקיץ


