
ציפס הולנדי מוגש עם קטשופ 
רוטב שמנת וחמוצים

תירס טרי מלווה בקוביות 
פולנטה אפויה ופרמז'ן

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

שניצל עסיסי 

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

פלפל צילי צלוי, מטבוחה, סחוג ירוק, 
חתיכת פוקאצ׳ה על טחינה

לבבות חסה, אספרגוס, ביצה 
מושלמת בפירורי לחם, רוטב קיסר, 

קרוטונים ופרמז'ן

עדשים שחורות, קייל, רוקט, תרד, בצל ירוק, בצל 
סגול, חמוציות, פטרוזיליה, אגוזי מלך קלויים, 
גבינת טולום, קריספי בצל ועלי אורגנו טריים

    רבעים של עגבניות מגי עטופים בסלסה ירוקה, 
על רוטב עגבניות שרי כתומות. עם שקדים, אגוזי 
מלך, וצנוברים, קרעי מוצרלה באפלו ואורגנו טרי
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בלסמי, סלנובה, אנדיב ואורוגולה בויניגרט 
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כרוב סגול, צנובר ולאבנה

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

עגבניות, מעט סחוג, ביצה חצי רכה ועלי רוקט
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פרגית,כבדים ולבבות. בצל מקורמל, 
שום, שרי, פלפל צילי חריף, 

פוקאצה 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'יפס הולנדי, 

צ׳ילי ואורגנו
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בצל מקורמל, שומר צלוי, וראייטה של 

יוגורט, זרעי כוסברה, כורכום וגרידת תפוז

לינגוויני, פורטובלו, פורצ'יני, פלפל 
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קצוצה, בזיליקום ופרמז'ן
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