PASTA MIA

DAL 1996

פסטה טרייה ,רביולי וניוקי מתוצרת עצמית
פסטה מיה ,כמו שכולם אוהבים לקרוא לה ,נולדה שבוע לפני
פסח ,מתוך רצון לייצר פסטה טריה מידי יום.
כבר בהתחלה ידענו שנרצה לאפשר לאורחים לטעום את
הפסטות והרטבים שלנו לפני הרכישה ,מה שהוביל בהמשך
הדרך לפתיחת המסעדה.
מידי יום אנחנו מייצרים כ 10סוגים שונים של פסטה טריה
אנחנו מזמינים אתכם לצאת איתנו למסע קטן לאיטליה.
באפשרותכם לבחור את הרוטב ולהתאים לו את צורת הפסטה
מהמבחר שלנו .ניתן לצרף לרטבים ניוקי ,ניוקי ממולא ומיני
רביולי במילויים שונים )בתוספת למחיר הרוטב(
המסעדה פועלת בנוסף כ'חנות מפעל' המאפשרת לקחת
הביתה פסטה במשקל ,רביולי ,ניוקי ורטבים לבישול עצמי

בתאבון

טבעוני

*לטבעונים מומלץ להזמין פסטה טריה ללא ביצים

פומודורו עגבניות ,שמן זית ,שום ובזיליקום

52

פפרונטה עגבניות ,שמן זית ,שום ,פלפלים ובצל סגול

54

ארביאטה)חריף( שמן זית ,שום ,צ'ילי ,עגבניות טריות,

56

פלפל חריף ובזיליקום
פסטו טבעוני שמן זית,בזיליקום,אגוזי מלך,שום
לימון ומייפל
ירקות גינה יומי שמן זית ,שום ,צ'ילי וירקות העונה

בנוסף :פסטות מקמח מלא  /ללא גלוטן  /ללא ביצים
ניוקי  /עם ריקוטה ,רביולי תרד  ,רביולי ריקוטה ורוקט – תוספת 6
ניוקי בטטה ,רביולי גבינת עזים /גבינות ,ניוקי טבעוני  -תוספת 8

62

)שאל את המלצר(
פטריות וכרישה שמן זית ,שום ,צ'ילי ,פטריות פורטובלו,

בישיבה במסעדה יש לבחור ברוטב המועדף עליכם ולאחר
מכן להתאים לו את הפסטה מקלמר הפסטות הטריות שלנו

57

64

FOCACCIEה
כרישה,יין לבן ופטרוזילי

צמחוני
רוזה פומודורו בתוספת שמנת

56

פסטו ג'נובזה שמן זית ,שום ,בזיליקום ,צנוברים,

61

אגוזים,פקורינו ופרמז'ן )שמנת(6+

ניוקי ממולא  ,רביולי בטטה ודלעת ) אפשרי טבעוני( ,
רביולי פטריות )טבעוני( – תוספת 10

בורו א סלוויה חמאה שום,מרווה ותבלינים

54

קצ'ו א פפה שמנת,גבינת פקורינו ופלפל שחוק גרוס

57

שמנת בטטה שמנת ,קוביות בטטה ,פרמז'ן ואגוז מוסקט

59

פוקצ'ה יולנדה פטה,קוביות עגבניות,ח.בלסמי,בזיליקום

29

פרסקו מסקרפונה עגבניות צרובות בתנור ,שמן זית,

64

פוקצ'ה פונגי פטריות פורטבלו ,פרמיג'נו ואורוגולה

39

בצל,כדור מסקרפונה,שום ובזיליקום

פוקצ'ינה/פוקצ'ה שמו זית,שום,מלח גס,צ'ילי

23/17

שמנת פונגי שמנת ,פטריות טריות ,שום ,טימין
ואגוז מוסקט

מרק היום /ברוסקטה היום )ראה תפריט יומי(
סלט ורדה עלים ירוקים,קולורבי,סלרי,שומר ונענע
בשמן זית ולימון

34

פנצנלה עגבניות,מלפפונים,צנוניץ,בצל סגול,זיתי )פטה 38 (6+
קלמטה,פטרוזיליה וקרוטונים בשמן זית ולימון
סלט גינה ומוצרלה חסות,אורוגולה,עגבניות שרי,
זיתי קלמטה וגבינת מוצרלה בויניגרט הדרים

42

קפרזה עגבניות מסוגים שונים,קרעי מוצרלה
בצל סגול ,שמן זית,בזיליקום

46

אינסלטה קרנבלה חסות,עלי תרד,גבינה כחולה,אגוזי מלך 48
ופרי העונה בויניגרט הדרים
ארנציני) (2/4כדורי ריזוטו במילוי מוצרלה וזיתים מוגש 46 / 26
על רוטב עגבניות ופלפלים
קרפצ'ו בקר פרוסות דקות של סינטה עם אורוגולה,צנונית 49
שמן זית לימון ושבבי פרמיג'נו

לזניה צמחונית  /בשרית )לא כשר(
שכבות של דפי פסטה,רוטב עגבניות,ירקות,בשר טחון
בשמל,גבינות ופרמג'נו

62

64/62

שמנת דל בוסקו ערמונים ,פרמז'ן ,ארטישוק ירושלמי

66

עגבניות שרי ,ונגיעת למברוסקו

בשרי
רגו בולונז עגבניות,בשר בקר טחון,ירקות שורש ויין אדום

62

ג'ובני פולו עגבניות טריות ,נתחי עוף ביין לבן ,שמן זית

64

שום ובזיליקום
אמאטריצ'נה שמן זית ,שום ,צ'ילי ,עגבניות תמר ,בייקון

65

בצל סגול ובזיליקום
כבד עוף ונציאני שמן זית ,שום ,צ'ילי ,כבדי עוף,פורטובלו

67

פטרוזיליה ,בצל מקורמל )מתוק(
אליו אוליו עוף ואספרגוס עגבניות,חומץ בלסמי,שום

69

בזיליקום ופטרוזיליה
אובריאקונה שמנת ,קוביות בייקון ,פומודורו וברנדי

75

קרבונרה שמנת ,בייקון ,שום ,פרמז'ן ,חלמון ביצה

76

אל בורו ויטלו שמנת ,סינטה עגל ,ציר בקר יין לבן וטימין

78
82

סטרצ'טי סינטה שמן זית ,שום ,צ'ילי ,רצועות סינטה
פטריות פורטובלו ,עגבניות שרי וכוסברה
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פסטה טרייה ,רביולי וניוקי מתוצרת עצמית

PIZZA
פיצה מרגריטה רוטב עגבניות ,מוצרלה ושמן זית

54

תוספות לפיצה

פיצה מרגריטה טבעונית רוטב עגבניות ומוצרלה טבעונית

61

עגבניות,בצל,פלפלים

4

פיצה פפרוני רוטב עגבניות  ,מוצרלה ,פפרוני )פיקנטי( ובצל סגול

64

זיתי קלמה,פטה,זוקיני

7

פיצה סיציליאנית רוטב עגבניות,מוצרלה,סרדינים פיקנטיים,זיתי קלמטה,פלפל חריף

66

סרדינים ,פטריות פורטבלו

10

פיצה קרפצ'יו רוטב עגבניות ,מוצרלה פרוסות דקות של סינטה ואורוגולה

69

ביקון,פפרוני,כדור מוצרלה

15

DRINK
שתיה קלה :תפוזים,לימונדה,תפוחים 12

בירות :פרוני חבית )איטלקי( חצי  /שליש  21/26בקס 18

קולה,דיאט קולה,זירו,ספרייט,דיאט ספרייט 13

שתיה חמה :אספרסו  /אספרסו כפול  10/8קפוצ'ינו  /תה 12

WINE MENU
מבעבעים SPUMANTE -
Lambrusco rose, cavicchioli , Italy

למברוסקו רוזה ,קאוויקיולי ,איטליה 29/75
25/75

פרוסקו ,קאוויקיולי ,איטליה

Prosecco, cavicchioli, Italy
Yarden Blanc de bkancs, Golan, Israel

ירדן בלאן דה בלאן ,רמת הגולן ,ישראל 195

לבןBIANCHI -
סואבה קורטה ג'ארה,אלגריני,ונטו ,איטליה Soave corte giara,allegrini,Veneto,Italy85/65/29
פינו גריג'ו קורטה ג'יארה,אלגריני ,איטליה

Pinot grigio corte giara,alegrini,Veneto,Italy 27/90

דה בורטלי,גוורצטמינר,ריזלינג,אוסטרליה
דוגיולו,קרפינטו,איטליה

de bortoli, gewurztramner,rieslin25\85

110

Dogajolo, carpineto, Italy

סוביניון בלאן גמלא ,רמת הגולן ,ישראל Sauvignon Blanc, Gamla, Golan , Israel 90/30
שרדונה גמלא ,רמת הגולן ,ישראל 105
שרדונה קצרין ,רמת הגולן ,ישראל
רוזה הרי גליל ,יראון ,ישראל

Chardonnay, Gamla ,Golan , Israel

185

Chardonnay Katzrin, Golan , Israel

85/29

Galil Mountin Rose, Yiron, Israel

אדום ROSSI -
יין האהבה שלנו ,מרלו ,אליגוטה ,ישראל
גריפונה פרימיטיבו,קסטלני ,איטלי
קיאנטי גוברנאטו מונטאניאנה,טוסקנה ,איטליה

Fruit of love wine' Merlot, Aligote, Isral

105
/ 65 / 29
105/35

ברברה ד'אסטי סופריור ,מיקלה קיארלו ,איטליה 115

grifone primitive,castellani, Italy

95

chianti governato montagnana,tuscny,italy

Barbera d'Asti Superiore , Michele Chiarlo , Italy

גמלא שמורה ,רמת הגולן ,ישראל 115 / 65 / 35
פלם קלסיקו ,פלם ,ישראל
קברנה סוביניון ירדן ,רמת הגולן ,ישראל

140
189

Gamla,nature cabernet-

Flam Classico , Flam , Israel
yarden cabernet sauvignon,Golan,israel

