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פוקצ'ה שמן זית ,שום ,צילי ,רוזמרין ,מלח גס 28

פוקצ'ה יולנדה ופטה

עגבניות קצוצות מתובלות בשמן זית  ,שום ,בלסמי ,בזיליקום ,גבינת פטה ואורגנו
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פוקצ'ה כרישה כרישה ,שום ,פטה ,מלח גס 43
פוקצ'ה פטריות פטריות פורטבלו ,שום ,פרמיגנו ,אורוגולה 49

מרק עדשים כתומות ,ירקות שורש 37
קרוסטיני יולנדה עגבניות קצוצות ,שום ,בזיליקום ,חומץ בלסמי 35
קרוסטיני פורטבלו פטריות פורטבלו קצוצות ,עגבניות ,שום ,בלסמי 38
קרוסטיני כבד עוף נתחי כבדי עוף ,בצל סגול מקורמל ,שום ,בלסמי 39

ארנצ'יני

כדורי ריזוטו עם מוצרלה ,זיתי קלמטה ,פטרוזיליה ,ברוטב עגבניות פלפלים קר )(4/2
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קרפצ'יו בקר
פרוטי די מארה מולים ,שרימפס וקלמרי מוקפצים בשמן זית  ,חמאה ,עגבניות שרי ,יין לבן ,שום,
בשר סינטה נא ,אורגולה ,לימון ,שמן זית ,פרמיגנו ,מלח גס

52

לימון ופטרוזיליה .מוגש על קרוסטיני 62
שרימפס די מארה שרימפס מוקפצים בשמן זית ,חמאה ,עגבניות שרי ,יין לבן ,שום ,לימון ופטרוזיליה .מוגש על קרוסטיני 67
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סלט גינה  /פניני מוצרלה
קפרזה פרוסות עגבניות ,פניני מוצרלה ,זיתי קלמטה ,בזיליקום ,שמן זית ,מלח גס 36
פנצנלה/פטה קוביות עגבניות ,מלפפונים ,בצל סגול ,זיתי קלמטה ,קוביות לחם אפויות ,פטרוזיליה ,ברוטב ויניגרט חומץ בן יין אדום 50/43
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אינסלטה קרנבלה חסות ,גבינה כחולה ,פרי העונה ,אגוזי מלך ,ברוטב ויניגרט הדרים 46
אינסלטה די פולו נתחוני פילה עוף ,עגבניות שרי ,שעועית ירוקה ושום מוקפצים בשמן זית וחומץ בלסמי.
תערובת חסות ,עגבניות שרי ,אורוגולה ,זיתי קלמטה ,קצח ,ברוטב ויניגרט הדרים

מוגשים על חסות ,מלפפונים ובצל סגול
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La Pizza Mia
פיצה מרגריטה

רוטב עגבניות ,מוצרלה

59

פיצה ביאנקה
פיצה חצילים ופטה רוטב עגבניות ,מוצרלה ,חציל קלוי ,זיתי קלמטה ,פטה ,פטרוזיליה 72
פיצה סיציליאנית רוטב עגבניות ,מוצרלה ,סרדינים ,זיתי קלמטה ,פלפל חריף וכוסברה* 72
פיצה פטריות רוטב עגבניות ,מוצרלה ,פטריות פורטבלו ,כרישה ,פטה ,אורגנו 72
פיצה פפרוני רוטב עגבניות ,מוצרלה ,פפרוני ,בצל סגול ,זוקיני* 74
פיצה קון קרנה רוטב עגבניות ,מוצרלה ,סלמי איטלקי ,חזה הודו ,קורנדביף בקר ,עלי תרד בייבי טריים ,גבינה כחולה מגורדת 84
)ללא רוטב עגבניות( חמאה ,טבעות בצל סגול ,רוקט ,מוצרלה
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Aglio Olio

Pomodoro

רטבים על בסיס שמן זית ושום

רטבים על בסיס עגבניות

פומודורו
רוזה

ארביאטה

עגבניות ,שום ,שמן זית

52

ובזיליקום

פסטו

פומודורו ,שמנת ,שום ,שמן זית

עגבניות פלפלים

56

בולונז

ג'ובאני פולו

בזיליקום ,שמן זית ,שום ,צנוברים ואגוזי מלך

62
שמן זית ,עגבניות

63

אליו אוליו פטריות פורטבלו וכרישה

62

66

כבד עוף ונציאני
72

שמן זית ,פטריות פורטבלו ,בצל

70

סגול מקורמל ,שום ,פטרוזיליה

סלס'יצ'ה

שמן זית ,נקניקיות מרגז חריפות ,עגבניות,

70

פטריות פורטבלו ,שום ,בזיליקום ,פלפל חריף

לזניה בולונזה
בולונז ,פרמיגנו

דפי לזניה ,בשמל,

אליו אוליו עוף וברוקולי
67

עגבניות קצוצות ,חומץ

72

בלסמי  ,שום  ,בזיליקום  ,פטרוזיליה

סטרצ'טי סינטה

שמן זית ,רצועות סינטה ,עגבניות

שרי ,פטריות פורטבלו ,שום ,חומץ בלסמי ,יין לבן,

75

פטרוזיליה

אליו אוליו סלמון

שמן זית ,שום ,בצל סגול,

אגוז מוסקט,

שמנת פסטו
שמנת עגבניות מיובשות שמנת ,
פסטו שמנת

עגבניות מיובשות  ,בצל סגול  ,כרישה ,

66

שמנת טרטופו

שמנת  ,חמאה ,פורטבלו,

כרישה ,מחית כמהין ,שום כתוש ופרמיזנו.
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לבחירה תוספת עוף לרוטב

קרבונרה

שמנת ,קוביות הודו מעושן ,חלמון

72

ביצה ,פרמיזנו ,פלפל שחור גרוס

שמנת ערמונים וברוקולי

חמאה ,

73

יין לבן ושום

שמנת סלמון

שמנת ,קוביות סלמון ,בצל

75

סגול ,עגבניות שרי ,מיץ לימון ,נענע

אובריאקונה

שמנת ,פומודורו  ,שרימפס

75

וברנדי

75

קוביות סלמון ,עגבניות שרי ,נענע ומיץ לימון

אליו אוליו מרה מונטי

58
58
67

פרמיזנו ,,קשקבל ובצל ירוק

שמן זית ,שום ,פטרוזיליה

פומדורו ,נתחוני עוף,

פטריות פורטבלו

58

קצוצות ,שום ,חומץ בלסמי ,בזיליקום ,פטרוזיליה

עגבניות ,בשר בקר ,ירקות שורש,

עלי דפנה ויין אדום

שמן זית ,עגבניות ,בזיליקום ,שום,

אליו אוליו קישוא וכרובית

שמנת בטטה
שמנת אלפרדו שמנת ,פטריות שמפיניון,
שמנת ,בטטה ,אגוז מוסקט

טחונים ,פרמיגנו

עגבניות ,שמן זית,

פלפל אדום ,פלפל צהוב ,בצל ,שום

רטבים על בסיס שמנת

צילי

57

ובזיליקום

Panna

שמן זית ,שרימפס,

קלמרי ,מולים ,עגבניות  ,פטריות פורטבלו ,שום ,יין לבן,

75

פטרוזיליה

Ravioli e Gnocchi
מוגשים ברוטב מתפריט הרטבים היומי )מחירם בתוספת למחיר הרוטב(

רביולי תרד

רביולי גבינת עיזים

גבינת ריקוטה ,תרד,

+6

פרמיגנו ,אגוז מוסקט

רביולי פטריות במילוי פטריות שמפניון,
פורציני ופורטבלו ,אגוז מוסקט ,ירקות שורש +10

רביולי גבינות

+8

גבינת עיזים ,פרמיגנו ,בזיליקום

גבינת ריקוטה ,גבינה כחולה,

+10

רביולי בטטה ,דלעת וגרעיני חמניות

קשקבל ,פרמיגנו

במילוי גבינת ריקוטה ,בטטה ,דלעת,

ניוקי תפוחי אדמה

+6

ניוקי בטטה ודלעת

+8

ניוקי תרד וריקוטה

+8

+10

גרעיני חמניות ,פרמיגנו

במילוי גבינת ריקוטה,

גבינה כחולה ,קשקבל ,פרמיגנו

במילוי גבינת ריקוטה,

ניוקי תפוחי אדמה ממולא גבינות

 +8רביולי ריקוטה ועלי רוקט

במילוי גבינת

+6

ריקוטה ,רוקט ,פרמיגנו

Pesce e Carne
המנות מוגשות עם סלט ירוק ותוספת ורדורה אל סלטו  /חצי מנת פסטה  /תפוח אדמה אפוי  /שעועית ירוקה בשמן זית ושום

סקלופיני
חזה עוף

פרגית
במרינדה טוסקנית

פילה
סלמון

נקניקיות
סיציליאניות

צלוי על הגריל

נתחי פרגית מושרים בשמן
זית ,פפריקה ,צילי מתוק,
שום ,רוזמרין ,זרעי כוסברה
צלויים על הגריל

אפוי בתנור

בקר ,עגבניות מיובשות,
צימוקים ,צלפים וצילי
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מדליוני
פילה בקר
בגריל
 220גרם פרוסות
פילה בקר על
הגריל
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סטייק
אנטריקוט
נתח מיושן
על הגריל
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