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  22//  ניםורימ זית שמן/ איולי פלפלים שרופים //ה 'פוקאצ

 43//  ...משתנה// מרק היום 

 34//  גבינות/ כבושים/ קרים/ חמים ירקות //אנטי פסטי 

 43//  מוצרלה קרעי/ ה'פוקאצ קרעי/ ריחן עלי/ שונים במרקמים עגבניות //סלט עגבניות 

 33/40 // עוף//  ן'פרמז/ אנשובי/ לחם קוביות/ פריכה חסה //סלט קיסר 

 32//  פטה/ לימון/ זית שמן /עשבים /זוקיני/ שרי/ ירוקה שעועית/ קשה כרובית // סלט שוק

 25// טה אגבינת בור/ בלסמי תאנים/ שמן זית/ ברוסקטה/ יותנעגב// טה אבור

 43//  ופסטו שרי טלק/ צרוב //ארטישוק 

 45 // ן'פרמז/ פטריות/ טרי תירס //פולנטה 

 33//  רופהש פיתה/ זוקיני יזיקי'צ/ עשבים/ ירוק בצל/ בתיבול דג נתחי //שווארמה דג 

 32// נענע / זרעי כוסברה/ שום/ רוטב יוגורט חם/ רביולי פולנטה //שישברק 

 

 23// ה רלמוצ/ רוטב נפוליטנה// פיצה מרגריטה 

 33// ארוגולה / בצל מקורמל/ נקניקיות צלויות/ מוצרלה/ רוטב נפוליטנה// פיצה נקניקיות 

 25// ן 'פרמז/ בצל ירוק/ ארטישוק/ מוצרלה/ רוטב נפוליטנה// רומנה  -אלה

 43// תרד / עגבניות מיובשות/ פלפל קלוי/ מוצרלה/ רוטב נפוליטנה// פיצה אנשובי 

 43// ן 'פרמז/ בצל ירוק/ פורטבלו/ קרעי מוצרלה/ קרם פטריות יער וכמהין// פיצה כמהין 

 73// חלמון ביצה / פטריות/ בצל צלוי/ אווז מעושן/ מוצרלה/ רוטב שמנת// קרבונרה פיצה 

 

 



 32// ן 'פרמז/ קרם סלק/ ארוגולה/ תרד טרי/ רביולי ריקוטה ותרד //רביולי סלק 

 33// חמאת אורגנו וחרדל / פטה/ עגבניות לחות/ ירוקבצל / ארטישוק //רביולי גבינות 

 23// שום / עשבים/ שמן זית/ מוצרלה/ ארטישוק/ זוקיני/ ברוקולי // בלרינה סלק

 24// קרם פטריות / שמנת/ כרובית/ כמהין/ שמפניון/ פטריות יער //קרוסלה 

 45// משתנה מידי יום  //לה 'קולקציית הלזניות של פסטה

  45/23// רביולי שף / פסטה שף ... //לדאוג לכם תנו לשף שלנו

 

 33// ן 'פרמז/ יין אדום /פטריות /ירקות שורש //פפרדלה ראגו 

 42// ריחן / רוטב נפוליטנה/ שעועית ירוקה/ בצל סגול/ ברוקולי/ נתחי עוף // קוקוריקו ספגטי

 34// חמאת ברנדי / שרי/ שעועית ירוקה/ בצל ירוק/ שייטל מיושןנתחי  //ניוקי ציידים 

 33// פלפל שחור / פרמזן/ חלמון ביצה/ אלפרדו/ בצל סגול/ פטריות/ חזה אווז //קרבונרה 

 44/34//  חזה אווז//  ואן'רוטב סצ/ נתחי אסאדו מפורק/ שעועית ירוקה/ שרי/ חציל/ פפרדלה //אתית יאסי

 

 54// לחם תירס / סלט רענן/ ברביקיו/ אסאדו לילה בטאבון // (שנרדם בטאבון)אסאדו 

 43// אורז / חמאה/ תבשיל הודי/ פילה עוף/ בטטה/ בצל /שעועית // יקן'באטר צ

 014// לימון חמאת ב ירוקה מוקפצת שעועית/ אדרה'פריקי מג //סטייק שייטל 

 

 013// הולנדייז לימונענע / בצל ירוק /ארטישוק/ פפרדלה/ חמאת לימון/ פילה דג //לימונענע 

 015// חמאת אוזו / רביולי ריקוטה ותרד/ תרד/ ברוקולי/ וי'בקצ/ פילה דג //מחבת ים 

 015//  גבינת עיזים /סלט רענן /בטטה מדורה/ שומר צלוי/ תערובת תבלינים/ פילה דג // טוסקני

 


