
פוקאצ׳ה עם שמן זית ובלסמי // 18

סלט פנצנלה כל מיני עגבניות, קרוטונים, זיתי קלמטה, מוצרלה טרייה ובזיליקום // 52

סלט ירוק חסת אייסברג, נענע, אורוגולה, שקדים תפוח ירוק ופטה // 46

ריזוטו פטריות פורטובלו ושמפיניון צלויות, בצל ירוק, שמן כמהין, קרם פרש ופרמז׳ן // 54

קרודו מוסר ים דג ים נא על יגורט עיזים, פרוסות זוקיני טרי, נקטרינה, צ'ילי אדום, נענע וגרגר נחלים // 62

קלמארי צרוב במחבת  עם שעועית ירוקה, קרעי תפוח אדמה, שום, פטרוזיליה, בייקון טלה, יוגורט ולימון כבוש // 62

בורטה בשמן זית, זרעי עגבנייה ובלסמי מצומצם. מוגש עם פוקצ'ה // 69

קרפצ׳יו בקר שמן זית, בלסמי מצומצם, אורוגולה ופרמז׳ן // 56

ניוקי רוזה, פרחי ברוקולי ואפונה // 64

טליאטלה חרייפה פסטה טרייה בחמאת עגבניות חריפה ופרמז׳ן // 58

לינגוויני אליו אוליו דג ים עשבי תיבול, זיתי קלמטה, צ׳ילי אדום, עגבניות שרי // 88

לינגוויני קרבונרה בייקון, אפונה, חלמון ביצה ופרמז׳ן // 64

לינגוויני די מארה שרימפס, קלמרי, עגבניות שרי, חמאת בויאבז, פטרוזיליה וכוסברה // 88

רביולי ספוריטו רביולי תרד וריקוטה, שרי, חמאה, ארטישוק איטלקי צלוי, שום קונפי ובזיליקום // 62

רגטוני פטריות פורטבלו ושמפניון צלויות ברוטב שמנת ופרמז'ן // 62

לינגוויני ראגו בקר ירקות שורש, בזיליקום ופרמז׳ן // 64

לזניה תרד ומנגולד בצל לבן בשמן זית, בשמל, ריקוטה, מוצרלה, פטה ופרמז'ן על יוגורט חם עם תרד ומנגולד // 74

לזניה ראגו בקר בבישול ארוך, בשמל, מוצרלה ופרמז׳ן // 88

ריזוטו שרימפס פרחי ברוקולי, מי זוהר, חמאת בויאבז, פיסטוק קלוי ופרמז׳ן // 82

טליאטלה טרייה בתוספת 8 ש״ח

מרגריטה רוטב עגבניות, מוצרלה, בזיליקום // 52

פרסקה עגבניות מרוסקות, מוצרלה, עלים ירוקים ופרמז׳ן // 62

אמריקנו רוטב עגבניות, מוצרלה, פפרוני, בצל סגול, פלפל ירוק // 62

פוטנסקה רוטב עגבניות חריף, פרוסות עגבנייה, אנשובי, צלפים, זיתים, מוצרלה וכוסברה // 68

ביאנקה מוצרלה, פרמז'ן ופטה. עם פלפל חריף, קצת עגבנייה וסלט עשבים טרי מעל // 68

ירקות סלסה וורדה, שום קונפי, עגבניות צלויות, ארטישוק, זוקיני צלוי, מוצרלה, עשבי תיבול ופרמז'ן // 68

בטטה רוטב עגבניות, מוצרלה, פטה ובצל ירוק // 58

פונגי קרם טרטופו, פטריות שמפיניון ופורטבלו, מוצרלה, אורוגולה ושמן כמהין // 68

מוצרלה טופו טבעונית בתוספת 6 ש״ח



focaccia olive oil & balsamic vinegar // 18
panzanella cherry tomatoes, focaccia croutons, kalamata olives, fresh mozzarella & basil // 52
green salad iceberg lettuce, mint, arugula, almonds, green apple & feta // 46
mushroom risotto roasted portobello & champignon mushrooms, green onion, truffle oil, crème fraiche & parmesan // 54
drum fish crudo raw sea fish on goat yogurt. with fresh zucchini, nectarine, red chili, mint & watercress // 62
pan scorched calamari with green beans, potato shreds garlic, parsley, lamb bacon, yogurt & pickled lemon // 62
burrata olive oil, tomato seeds & reduced balsamic vinegar. served with focaccia // 69
beef carpaccio olive oil, balsamic vinegar, arugula & parmesan // 56

primi

gnocchi rosé, broccoli & garden peas // 64
spicy tagliatelle in tomato, butter & parmesan cream // 58
sea fish fillet, aglio olio linguine herbs, kalamata olives, red chili & cherry tomatoes // 86
linguine carbonara bacon, peas, egg yolk & parmesan // 64
linguine ai frutti di mare shrimp, calamari, cherry tomatoes, bouillabaisse butter, parsley & coriander // 88
saporito spinach & ricotta ravioli, cherry tomatoes, butter, roasted artichoke, confit garlic & basil // 62
mushroom rigatoni roasted portobello & champignon mushrooms in cream & parmesan sauce // 62
beef ragu linguine slow cooked with root vegetables, basil & parmesan // 64
spinach & chard lasagna with onions in olive oil, bechamel, ricotta, mozarella, feta & parmesan. with warm yogurt sauce // 74
lasagna slow cooked beef, béchamel, parmesan & mozzarella // 88
shrimp risotto broccoli, orange blossom flower water, bouillabaisse butter, roasted pistachio & parmesan // 82

fresh tagliatelle for extra 8nispasta & more

margherita tomato sauce, mozzarella, basil // 52
fresca crushed tomatoes, mozzarella, greens, parmesan // 62 
americano pepperoni, red onion, green peppers // 62
puttanesca spicy tomato sauce, mozzarella, sliced tomatoes, anchovy, capers, olives & coriander // 68
bianca mozzarella, parmesan & feta. hot chili, tomato & fresh herb salad on top // 68
veggie salsa verde, garlic confit, roasted tomatoes, artichoke, roasted zucchini, mozzarella, fresh herbs & parmesan // 68
sweet potato tomato sauce, feta cheese & spring onion // 58
fungi truffle cream, portobello & champignon mushrooms, mozzarella, arugula & truffle oil // 68

vegan tofu mozzarella for extra 6 nispizza


