Aglio Olio

Pomodoro
רטבים על בסיס עגבניות

פומודורו

רטבים על בסיס שמן זית ושום

עגבניות ,שום,
שמן זית ובזיליקום

53

פומודורו ,שמנת ,שום,
שמן זית ובזיליקום

58

רוזה

עגבניות פלפלים

ארביאטה

שמן זית ,עגבניות ,בזיליקום,
שום ,צילי  /זיתי קלמטה
בזיליקום ,שמן זית ,שום ,צנוברים
פרמיגנו ,אגוזי מלך טחונים

65

פסטו

אליו אוליו קישוא וכרובית

עגבניות ,שמן זית,
פלפל אדום ,פלפל צהוב ,בצל ,שום
עגבניות ,בשר בקר ,ירקות שורש,
עלי דפנה ויין אדום

62

אליו אוליו פטריות פורטבלו וכרישה

ג'ובאני פולו

פומדורו ,נתחוני עוף,
פטריות פורטבלו

65

שמן זית ,שום ,פטרוזיליה

כבד עוף ונציאני

סלס'יצ'ה

לזניה בולונזה

דפי לזניה,
בשמל ,בולונז ,פרמיגנו

66

שמן זית ,פטריות פורטבלו,
72
בצל סגול מקורמל ,שום ,פטרוזיליה
שמן זית ,נקניקיות מרגז חריפות,
עגבניות ,פטריות פורטבלו ,שום ,בזיליקום

68

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

אגוז מוסקט

שמנת פסטו
שמנת עגבניות מיובשות
פסטו ,שמנת

58

72

רטבים על בסיס שמנת

58/62

שמן זית ,עגבניות קצוצות ,שום,
חומץ בלסמי ,בזיליקום ,פטרוזיליה

בולונז

Panna

אליו אוליו עוף וברוקולי

עגבניות קצוצות,
72
חומץ בלסמי ,שום ,בזיליקום ,פטרוזיליה

75

אליו אוליו סלמון

שמן זית ,שום ,בצל סגול,
קוביות סלמון ,עגבניות שרי ,נענע ומיץ לימון

70

שמנת טרטופו

שמנת ,חמאה ,פורטבלו,
כרישה ,מחית כמהין ,שום כתוש
66/78
לבחירה תוספת עוף לרוטב
שמנת ,קוביות הודו מעושן,
חלמון ביצה ,פלפל שחור גרוס

שמנת ערמונים וברוקולי
חמאה ,יין לבן ושום

שמנת סלמון

סטרצ'טי סינטה

שמן זית ,רצועות סינטה,
עגבניות שרי ,פטריות פורטבלו ,שום ,יין לבן,
חומץ בלסמי ,פטרוזיליה

58

שמנת ,עגבניות מיובשות ,בצל סגול ,כרישה,
66
קשקבל ובצל ירוק

קרבונרה
72

58

שמנת ,קוביות סלמון,
בצל סגול ,עגבניות שרי ,מיץ לימון ,נענע

אובריאקונה

שמנת ,פומודורו,
שרימפס וברנדי

72
75
75
75

75

אליו אוליו מרה מונטי

שמן זית ,שרימפס,
קלמרי ,מולים ,עגבניות ,פטריות פורטבלו,
75
שום ,יין לבן ,פטרוזיליה

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

רביולי תרד

במילוי גבינת ריקוטה,
תרד ,פרמיגנו ,אגוז מוסקט

רביולי פטריות

+8

במילוי פטריות שמפניון,

פורציני ופורטבלו ,אגוז מוסקט ,ירקות שורש +10

רביולי גבינות

במילוי גבינת ריקוטה,
גבינה כחולה ,קשקבל ,פרמיגנו

רביולי סלק

במילוי גבינת ריקוטה,
פרמיגנו ,סלק ,אגוזי מלך

+10

+10

רביולי גבינת עיזים

ניוקי תפוחי אדמה ממולא גבינות

במילוי גבינת ריקוטה ,גבינת עיזים,
פרמיגנו ,בזיליקום

גבינת ריקוטה ,גבינה כחולה,
קשקבל ,פרמיגנו

+10

רביולי בטטה ,דלעת וגרעיני חמניות
במילוי גבינת ריקוטה ,בטטה ,דלעת,
גרעיני חמניות ,פרמיגנו

סקטיני גורגונזולה

+10

במילוי גבינת גורגונזולה,
+10
ריקוטה ,פרמיגנו ,פטרוזיליה

ניוקי תפוחי אדמה
ניוקי בטטה ודלעת
ניוקי תרד וריקוטה

+10
+6
+8
+8

