
פסטה ברוטב לבחירה: שמנת, עגבניות, רוזה. 
לצד שניצל עסיסי 

לחם שנאפה במקום, מגיע עם מטבל גזר 
במרווה ומטבל ארטישוק ופטה חריף

קרעי תפוחי אדמה מטוגנים 
עם תערובת תבלינים

עגבניות במגוון צבעים צלויות עם חמאה, 
ארטישוק, זיתי קלמטה, שום קונפי, 
בזיליקום, פטרוזיליה, מוצרלה ובלסמי

עדשים שחורות, תרד, בצל ירוק, בצל סגול, 
חמוציות, פטרוזיליה, אגוזי מלך קלויים, גבינת 

טולום, קריספי בצל ועלי אורגנו טריים

קרעי סלק צלוי, פיסטוק קלוי, גבינת שברה, 
בלסמי, סלנובה, אנדיב ואורוגולה בויניגרט 

פירות יער

פטרוזיליה, כוסברה ונענע קצוצים דק, 
כרוב סגול, צנובר ולאבנה

בצק עלים ממולא בפטה, פרמזן, זיתי קלמטה 
וגבינת שמנת. מוגש עם צ'יזיקי, זרעי עגבניות, 

מעט סחוג, ביצה חצי רכה ועלי רוקט

שלוש קציצות מטוגנות עם
יוגורט בצד ופלח לימון

פרחי כרובית מטוגנת בלימון ועשבי תיבול, 
על חומוס כרובית וחומוסים באריסה, 

טיפטופי סחוג ירוק
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פרגית,כבדים ולבבות. בצל מקורמל, 
שום, שרי, פלפל צילי חריף, 

פוקאצה וטחינה

שלושה חצאי מיני פיתה ממולאים 
בבשר בקר וכבש מוגש עם סלטון של 
רוקט, חמוציות ושקדים קלויים, לימון 

כבוש וטחינה 

קציצת בקר וכבש, ריבת בצל שהתבשלה עם שבבי 
בייקון טלה וחומץ בין יין לבן, חסה ולחמנייה טרייה. 

מוגש עם רוטב שמנת חמוצים לצד צ'אנקים של 
תפו"א מטוגנים, צ׳ילי ואורגנו

ניוקי עבודת יד, שום קונפי, צלפים, 
אפונה, צילי, שרי, פטרוזיליה, חמאה 

ויין לבן

פילה מוסר בליווי מג׳דרה, עדשים 
שחורות, בצל מקורמל, שומר צלוי, 

וראייטה של יוגורט, זרעי כוסברה, הל 
וגרידת תפוז

תירס טרי מלווה בקוביות פולנטה 
אפויה ופרמז'ן

חמאת פטריות ומרווה, פרמז'ן 
ואגוזי מלך

קציצה מחלבון אפונה, חסה, בצל, עגבניה 
ומלפפון חמוץ. מוגש עם מיונז טבעוני 

וצ'אנקים של תפו"א אדמה מטוגנים

ריזוטו, אפונה, פלפל שחור, שום קונפי, 
פטרוזיליה קצוצה, בזיליקום ופרמז'ן

ניוקי שמכינים כאן. ערמונים, פטריות 
ברוטב חמאה חומה

שניצל בחלה עם חצילים מטוגנים, צרור עלים 
של חסה קיסר, עלי רוקט ובצל ירוק. 
מטבוחה, טחינה, עמבה ולימון כבוש

מחית כמהין, שמנת, מוצרלה, 
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רוטב פומודורו, מוצרלה, בצל סגול, רוטב פומודורו גבינה טבעונית ובזיליקום
בצל ירוק ובצל מקורמל

רוטב פומודורו, מוצרלה, מוצרלה, רוטב פומודרו, בזילקום
חזה אווז ופפרוני
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