
התחלות טובות

65

אנטיפסטי מהשדה לטאבון עם גבינת קצ'וטה של יעקבס 

מרק מה שהגיע היום עם הירקן

פולנטה פטריות ואספרגוס פרמז'ן ושמן כמהין

חציל בלאדי טחינה חמה בצל וסומק

פטריות מלך היער שמנת חמוצה וסלסת עגבניות 

קרפצ'יו פילה בקר שמן זית, עלי ארוגולה, גילופי פרמז'ן ובלסמי מצומצם

סלט אנדיב בווינגרט הדרים עלים ירוקים, פרי העונה, אגוזי מלך קלויים וגבינת קצ'וטה

הקיסר של SEATARA חסה רומית, פרמז'ן, קרוטונים וחזה עוף

סלט עגבניות לבנה פסטו, רוקט וגבינת פטה 

סביצ׳ה דג ים קרם אבוקדו סלקים צבעוניים אשכולית אדומה  צ׳ילי ופטרוזיליה 

טרטר טונה אדומה איולי ליים ושמן ירוק, פירות העונה ופניני בלסמי 

שיפוד קלמארי בגריל איולי לימון קרם פרש וירקות צלויים

שרימפס קלמארי קריספי איולי חציל שרוף ואיולי צ׳ילי 

טליאטלה אלי אוליו

שמן זית, שום, עגבניות לחות, זוקיני, זיתי קלמטה, 

צ'ילי ואגוזים

טליאטלה שחורה וכמהין 

שלל פטריות בשמנת וגרמולטה

טליאטלה שרימפס 

תרד ברוקולי עגבניות שרי ופטרוזיליה 

ריזוטו פטריות

שלל פטריות פרמזן ופטרוזיליה 

פסטה דיונון קלמארי

שום צ׳ילי יין לבן שמנת ופטרוזיליה 

ניוקי ארטישוקים

ארטישוק ירושלמי וארטישוק ירוק בשמנת 

44

56

54

49

67

52

56

56

54

56

56

59

59

98 פילה סלמון 
איולי פסטו ושקדים קלויים פירה מתובל

בחרדל ואספרגוס 

פילה דניס
ניוקי, חמאת עשבי תיבול, סלקים וגרמולטה

לברק שלם אפוי בטאבון
תפו"א, שעועית ירוקה וברוקולי

פילה מוסר
תבשיל מנגולד מרוקאי וגרגירי חומוס 

קבב שרימפס
קרם פלפלים אדומים לימון כבוש  שום וכוסברה 

מחבת שרימפס
חמאה שום צ׳ילי ופטרוזיליה 

125

125

110

79

105

96 חצי עוף במרינדה לימונית ותפו"א שבור

סופלקי פרגיות על פוקצ'יטה עם טחינה
וצזיקי רענן

שניצל מוגש עם פירה ובצל 

המבורגר בלחמניה חסה, עגבניות, בצל סגול, 
מלפפון כבוש, איולי צ'יפוטלה וצ'יפס

תוספת מוצרלה, עגבניה ובזיליקום - 12 ₪ 

פילה בקר ואספרגוס קרם ארטישוק ירושלמי, 
תפו"א, שעועית וברוקולי ברוטב יין אדום

אנטריקוט עם מח עצם רוטב יין אדום
ותפו"א שבור

84

62

75

155

145

75

85

69

79

69

56 מרגריטה קלאסית רוטב עגבניות, מוצרלה, פרמז'ן, בזיליקום 

פטריות בניחוח כמהין רוטב עגבניות, פטריות, מוצרלה, פרמז'ן ושמן כמהין

גבינות וארטישוק מוצרלה, גאודה, פטה, פרמז'ן, רוקט ובזיליקום

בלקנית פיצה לבנה, גבינת פטה טורקית, פרמז׳ן, חציל קלוי, זעתר, צנוברים ושמן זית

פרימוורה טבעונית רוטב עגבניות, פטריות, חצילים, ארטישוק, פלפל קלוי, קלמטה ובזיליקום / תוספת גבינה-8 ₪ 

תרד ופטריות רוטב עגבניות, מוצרלה, פרמז'ן, פטריות ותרד

ארטישוק ופסטו מוצרלה, פרמז'ן, עגבניות שרי וצנוברים

פיצה ים מולים, וונגולי, פרמז'ן, קרם פרש, מוצרלה, עלי רוקט טריים ושמן צ׳ילי

פפרוני רוטב עגבניות, מוצרלה, פרמז'ן, פפרוני עגל וצ׳ילי ירוק 

56

62

64

58

72

62

62

58

brick oven
פוקאצ'ה שמן זית, שום, רוזמרין ומלח ים בליווי זיתים, סלסת עגבניות וטחינה 28

לחם הבית 22

תוספות:
פירה עם בצל / תפו"א שבור / סלט עלים / צ'יפס / ירקות מוקפצים

ים. אהבה.
pasta

MEATOS

ניתן להזמין פסטה ללא גלוטן


