פסטות

ראשונות
פוקאצ'ה
פוקאצ'ה עשויה בתנור אבן ,עם שמן זית ,מלח גס ופרמז'ן
מוגשת עם שמן זית בלסמי ,שום קונפי ומטבל עגבניות

25

פוקאצ'ה סורנטו
מחית עגבניות מיובשות ,עגבניות פרוסות ,זיתי קלמטה ,מטבל פלפל
וחצילים קלויים ,גבינת פטה ,פרמז'ן

47

פוקאצ'ה פונגי
קרם טרטופו ,פטריות ,פרמז'ן

46

מרק היום

32

פיצות

לינגוויני פומדורו
רוטב עגבניות ובזיליקום

50

לינגוויני פונגי
רוטב אלפרדו ,שמפיניון ,פורטובלו ופרמז'ן

55

פפרדלה ליגוריה
רוטב אלפרדו ,פסטו ופרמז'ן

58

פנה ארביאטה )חריף(
רוטב עגבניות ,שמן זית ,זיתי קלמטה,
שום ,פלפל שאטה ופטרוזיליה

53

קפרזה
מוצרלה בופאלו ,פרוסות עגבנייה ,עלי בזיליקום ,פסטו,
ויניגרט בלסמי ושמן זית

46

ניוקי ערמונים
רוטב אלפרדו ,ערמונים ,בייבי תרד ,פורצ'יני ופרמז'ן

69

מלנזנה מדיטאלינו
קרפצ'יו של חציל שרוף בטאבון ,מוגש עם בלסמי מצומצם ,פסטו,
שמן זית לימון ,גבינת פטה וקרוסטיני

39

פפרדלה דון מריו
רוטב עגבניות ,אלפרדו ,גבינת מסקרפונה,
פרמז'ן ,פסטו וקרעי מוצרלה דה בופאלו

68

פונגי אל פלרמו
פטריות פורטבלו ,שמפיניון ,שמן זית ,שום ,חמאה ,טימין ,בייבי תרד
יין לבן ,אלפרדו ,נגיעת רוקפור ,בלסמי ,שברי קרוטונים ופרמז'ן

42

רביולי בטטה
רביולי במילוי קרמה בטטה ,רוטב אלפרדו ,פרמז'ן

69

ארנצ'יני דה מסינה
כדורי ריזוטו עם מוצרלה ,פסטו ופרמז'ן ,מצופים בפרורי לחם
מטוגנים ,מוגשים על רוטב רוזה חם ופרמז'ן

43

לינגוויני רוזה
רוטב עגבניות ,רוטב אלפרדו ופרמז'ן

51

אינסלטה סלק
סלקים אפויים ,ויניגרט הדרים ,גבינת פטה ,פרמז'ן ,אגוזי מלך ובצל ירוק

35

רביולי מזלונה
רביולי במילוי ארבע גבינות ,רוטב אלפרדו,
מחית כמהין ,ארטישוק ,פטריות ופרמז'ן

69

פולנטה
פולנטה ,פטריות ,מחית כמהין ,פרמז׳ן וקרם פורצ׳יני

46

טורטליני תרד ריקוטה
רוטב אלפרדו ,פרמז'ן ,ריקוטה פרסקה ואגוזי מלך

67

קאפלה
פטריות פורטובלו ממולאות מוצרלה דה בופאלו ,פרמז'ן ,פטה,
מוגש עם קרם פסטו ובלסמי מזוגג

44

טרטר סלמון
קוביות סלמון טרי ,שמן זית ,מיץ לימון ,בצל ירוק ,בצל אדום,
מנגו קוביות ,שאטה גרוס וכוסברה .מוגש עם קרוסטיני

48

סלטים

פיצה קלאסית
רוטב עגבניות ,גבינת מוצרלה ,פרמז'ן
תוספות לבחירה :זיתי קלמטה/
עגבניות פרוסות /גבינת פטה/
בצל אדום /פטריות /קונפי שום
פיצה טרטופו ביאנקה
קרם כמהין ,גבינת מוצרלה,
פטריות ,פרמז'ן

דגים
55

דניס
שני פילה דניס מוגשים על מצע של
ניוקי שמנת כמהין ופטריות טריות

99

5

סלמון
נתח פילה סלמון ,מוגש על פולנטה,
קרם פורצ'יני ,כמהין ופרמז'ן

94

68

פיצה וגאנו )טבעונית(
רוטב עגבניות ,גבינה טבעונית

46

פיצה פורטופינו
רוטב עגבניות ,גבינת מוצרלה,
עגבניות מיובשות ,עגבניות פרוסות ,גבינת פטה,
זיתי קלמטה ,בזיליקום ,פרמז'ן

66

פיצה ורדה
פסטו ,גבינת מוצרלה ,עגבניות פרוסות,
ריקוטה פרסקה ,פרמז'ן

59

פיצה נפוליטנה
רוטב עגבניות ,מוצרלה ,אנשובי,
שום קונפי ,זיתי קלמטה ,פלפל שאטה,
פטרוזיליה ,פרמז'ן

62

פיצה צ'יפוטלה )חריף(
רוטב עגבניות ,מוצרלה ,מחית
צ'יפוטלה ,קונפי שום ,בצל סגול ,פרמז'ן

63

פנה סיציליאנה
רוטב עגבניות ,מטבל פלפל וחצילים
קלויים ,שום ,זיתי קלמטה ופטרוזיליה

56

פיצה קמפניה
רוטב עגבניות ,מוצרלה ,עגבניות פרוסות,
בזיליקום ,פרמזן וקרעי מוצרלה דה בופאלו

66

פנה פסקטורה )חריף(
שמן זית ,שאטה גרוס ,זיתי קלמטה ,פטרוזיליה,
פומודורו ונתחי סלמון טרי

69

פיצה צ'יפולה רוקולה
קרם כמהין ,בצל סגול ,עלי ארוגולה ,גבינת
מוצרלה ,זיתים שחורים ,פרמז'ן ושאטה גרוס

65

ניוקי בטטה לימונה
רוטב אלפרדו ,מיץ לימון ,פרמז'ן ובצל ירוק

64

קפלצ'ו סלק ריקוטה
רוטב אלפרדו ,עליי מרווה ופרמז'ן

67

קלצונה קוואטרו פורמג'ו
מאפה איטלקי במילוי ריקוטה פרסקה ,מוצרלה,
פרמז'ן ,פטה ,מחית עגבניות מיובשות ,בזיליקום,
זיתים שחורים וקצח מעל

61

66
רביולי גבינת עיזים ובזיליקום
רוטב אלפרדו ,רוטב עגבניות ,פרמז'ן ובלסמי מצומצם

סלט שוק
עגבניות שרי ,מלפפון ,קולורבי ,סלק ,כרוב אדום ,גזר ,תפוח עץ גרנד
סמית ,חמוציות ,מיקס פיצוחים ,גבינת רוקפור וויניגרט עשבים

62

הקיסר האחרון
חסות רומיות פריכות ,רוטב קיסר ,פרמז'ן ,קרוטונים ,ארטישוק,
עגבניות שרי ,זיתי קלמטה ,עגבניות מיובשות

63

ניוקי דה לה מאמא
רוטב אלפרדו ,רוטב עגבניות ,מסקרפונה,
שאטה גרוס ,פטרוזיליה ופרמז'ן

פנזנלה
מוצרלה דה בופאלו ,ארטישוק ,עגבניות שרי ,קרוטונים ,פרמז'ן,
בזיליקום ,קצח ,שמן זית ,מיץ לימון ופסטו

63

פנה פרימוורה
שמן זית שום ,שאטה גרוס ,פסטו ,זיתי קלמטה,
פטרוזיליה ונגיעת פומודורו .מוגש עם גבינת פטה מעל

סלט בטטה
בטטות צלויות ,תלתלי בטטה פריכים ,עגבניות שרי ,מלפפון ,חסה,
מיקס פיצוחים ,גבינת פטה וויניגרט בלסמי

63

סאלוטה
אורז בר ,קינואה ,סלרי ,פטרוזיליה ,חמוציות ,שקדים קלויים,
בצל ירוק ,ויניגרט בלסמי ,שמן זית לימון ,שום קונפי ובלסמי מצומצם

54

סלט טוסקני
עגבניות שרי ,עגבניות מיובשות ,זיתי קלמטה ,בצל סגול ,מלפפון,
חסות ,גבינת פטה ,ביצה קשה ,מיץ לימון וקרוסטיני

60

סלט אנטוניו
פטריות שמפיניון ופורטבלו מוקפצות עם שמן זית ,חומץ בלסמי,
יין לבן ושומשום ,מוגשות על מצע חסות ,ויניגרט עשבים ,מלפפון,
עגבניות שרי ,גבינת פטה ,בלסמי מצומצם וזיתי קלמטה

64

65

60

לינגוויני אלה פוטנסקה
שמן זית ,עגבניות מיובשות ,זיתי קלמטה,
פטרוזיליה ,אנשובי ,שאטה גרוס ונגיעת פומדורו

58

69
קנלוני תרד ריקוטה
תרד ,ריקוטה ,פרמז'ן ,מוצרלה ,אלפרדו ופומודורו
ריזוטו אלבה
פטריות פורטובלו ושמפיניון ,בציר כמהין ופורצ'יני,
בצל ,יין לבן ,שום ,טימין ,חמאה ופרמז'ן

69

69
ריזוטו סלק ערמונים
חמאה ,יין לבן ,פרמז'ן ,סלק ,בצל ,טימין ,ערמונים,
פסטו ,מחית כמהין ובצל ירוק .מוגש עם גבינת פטה מעל
72
לינגוויני טונה אדומה
נתחי טונה אדומה ,שמן זית ,מיץ לימון ,בייבי רוקולה,
בצל ירוק ,שום ,שאטה גרוס ופרמזן

פיצה פולנטה
פירורי פולנטה ,קרם טרטופו ,בייבי תרד ,רוטב
עגבניות ,גבינת מוצרלה ופרמזן

65

בוזרה
פילה דניס אפוי בתנור אבן במעטפת בצק
פוקצ'ה ברוטב סיציליאני פיקנטי ,כוסברה
וגרגרי חומוס

99

מנות ילדים
)עד גיל (12

פיצה קלאסית
לינגוויני  /פנה אלפרדו
לינגוויני  /פנה פומודורו
לינגוויני  /פנה רוזה
שניצלוני סלמון
מוגש עם פנה פומודורו

37
37
37
37
42

שתיה קלה
קולה  /ספרייט
דיאט קולה  /זירו  /דיאט ספרייט
פיוזטי
ענבים  /אשכוליות
מים מינרליים
מים בטעמים
כוס תפוזים /לימונדה
מי טוניק
סיידר צלול
פררלה
מאלטי

13
13
13
13
10
13
12
13
13
13
13

Starters

Pasta

Focaccia
Brick-oven focaccia with olive oil, rock salt and parmesan. Served with
balsamic olive oil, garlic confit and tomato dip

25

Sorrento Focaccia
Sundried tomato puree, sliced tomatoes, kalamata olives, pepper and
roasted eggplant dip, fetta cheese, parmesan

Linguini Pomodoro
Basil tomato sauce

50

47

Penne Fungi
Alfredo sauce, champignon and portobello
mushrooms, parmesan

55

Focaccia Fungi
Tartofu crème, mushrooms, parmesan

46

Pappardelle Liguria
Alfredo pesto sauce, parmesan

58

Soup du Jour

32
46

Penne Arrabiata (spicy)
Tomato sauce, olive oil, garlic,
shata peppers, parsley and kalamata olives

53

Capresa
Mozzarella di bufala, sliced tomatoes, basil leaves, pesto,
balsamic vinaigrette and olive oil

39

Chestnut Gnocchi
Alfredo sauce, chestnuts, baby spinach,
porcini mushrooms and parmesan

69

Malanzana Meditaliano
Taboun-charred eggplant carpaccio, served with balsamic reduction,
pesto, lemon olive oil, feta cheese and crostini
Fungi ally Palermo
Portobello and champignon mushrooms, olive oil, garlic, butter, thyme,
baby spinach, white wine, alfredo, hints of Roquefort, Balsamic, crouton bits
and parmesan

42

Pappardelle Don Mario
Tomato sauce, alfredo, mascarpone cheese,
parmesan, pesto and shredded
mozzarella di bufala

68

Arancini de Mesina
Balled risotto with mozzarella, pesto & parmesan, breaded & fried.
Served over hot rosé sauce & parmesan

43

Sweet Potato Ravioli
Sweet potato crema ravioli, alfredo sauce,
parmesan

69

Beet Ensalada
Baked beets, citron vinaigrette, feta cheese, parmesan, scallion
and walnuts

35

Linguini Rosé
Tomato sauce, alfredo sauce and parmesan

51
69

Polenta
Polenta, mushrooms, truffle cream, parmesan and porcini sauce

46

Mezzalluna Ravioli
Four cheese ravioli, alfredo sauce,
truffle purée, artichoke and walnuts

Capella
Portobello mushrooms stuffed with mozzarella di bufala, parmesan
and pesto cream and balsamic

44

Ricotta Spinach Tortellini
Alfredo sauce, parmesan, ricotta
Fresca and walnuts

67

Tartar Salmon
Raw salmon, olive oil, lemon juice, scalion and red onions, mango salsa,
shata pappers and coriander. served with crostini

48

Penne Siciliana
Tomato sauce, pepper dip and
roasted eggplant, garlic, kalamata olives
and parsley

56

Salads

Limona Sweet Potato Gnocchi
Alfredo lemon juice, parmesan and scallions

64

Market Salad
Cherry tomatoes, cucumbers, kohlrabi, beets, red cabbage, carrots, grand
smith apples, cranberries, nut mix, roquefort cheese and herb vinaigrette

62

Beet Ricotta Cappellacio
Alfredo sauce, sage leaves and parmesan

67

The Last Caesar
Crisp romaine lettuce, Caesar dressing, parmesan, croutons, artichoke, cherry
tomatoes, kalamata olives, sundried tomatoes

63

Goat Cheese and Basil Ravioli
Alfredo sauce, tomato sauce, parmesan
and balsamic reduction

66

Panzanella
Mozzarella di bufala, artichoke, cherry tomatoes, croutons, parmesan,
basil, nigella seeds, olive oil, lemon juice and pesto

63

Gnocchi de la Mama
Alfredo sauce, tomato sauce, mascarpone,
ground shata peppers, parsley and parmesan

65

Sweet Potato Salad
Roasted sweet potatoes, crispy sweet potato curls, cherry tomatoes,
cucumbers, lettuce, nut mix, fetta cheese and balsamic vinaigrette

63

58

Saluda
Wild rice, quinoa, celery, parsley, cranberries, roasted almonds, scallions,
balsamic vinaigrette, lemon olive oil, garlic confit and balsamic reduction

54

Linguini a la Puttanesca
Olive oil, sundried tomatoes, kalamata olives,
parsley, anchovies, ground shata peppers
and a touch of Pomodoro

Tuscany Salad
Cherry tomatoes, sundried tomatoes, kalamata olives, red onions,
cucumbers, lettuce, fetta cheese, hardboiled egg, lemon juice and crostini

60

Antonio Salad
Champignon and portobello mushrooms tossed in olive oil, balsamic vinegar,
white wine and sesame seeds. Served over lettuce, with citron vinaigrette,
cucumbers, cherry tomatoes, balsamic reduction and kalamata olives

64

Penne Primavera
60
Olive oil, garlic, ground shata peppers, kalamata
olives, parsley and a touch of Pomodoro. Topped
with fetta cheese
Chestnut Beet Risotto
69
Butter, white wine, parmesan, beet, thyme,
chopped chestnuts, truffle puree and scallions.
Topped with fetta cheese

Penne Pascatore
Olive oil, garlic, ground shata peppers,
kalamata olives, parsley, Pomodoro
and fresh salmon.

69

Ricotta Spinach Canneloni
Spinach, ricotta, parmesan, mozzarella,
Alfredo sauce and Pomodoro

69

Fish
Seabream
99
Two seabream fillets served over
crème and truffle gnocchi and fresh mushrooms

Chestnut Beet Risotto
68
Butter, white wine, parmesan, beet, thyme,
scallions, pesto, chopped chestnuts. Topped with
fetta cheese
Risotto Alba
Portobello and champignon mushrooms in
porcini, onions, white wine, garlic, thyme,
butter and parmesan

69

Red tuna linguini
Red tuna, olive oil, lemon juice, baby rucola,
scallions, garlic, ground shata peppers
and parmesan

72

Salmon
Fillet of salmon served over polenta, porcini
crème, truffles and parmesan

94

Busara
Seabream baked in brick-oven focaccia,
served with piquant Sicilian sauce, parsley
and chickpeas

99

Kids’ Menu
(12 years and under)

Pizza
Classic Pizza
55
Tomato sauce, mozzarella, parmesan Toppings:
Kalamata olives/ sliced tomatoes/ fetta cheese/
red onions/ mushrooms/ garlic confit
5
Tortufo Pizza Bianca
Truffle crème, mozzarella, mushrooms,
parmesan

68

Pizza Vegano (vegan)
Tomato sauce, vegan cheese

46

Pizza Portofino
66
Tomato sauce, mozzarella, sundried tomatoes,
sliced tomatoes, fetta cheese, Kalamata olives,
basil, parmesan
Pizza Verde
Pesto, mozzarella, sliced tomatoes, ricotta
fresca, parmesan

59

Pizza Napolitana
62
Tomato sauce, mozzarella, anchovies, garlic confit,
kalamata olives, shata peppers, parsley,
parmesan
Pizza Chipotle (spicy)
Tomato sauce, mozzarella, chipotle purée,
garlic confit, red onions, parmesan

63

Pizza Campania
Tomato sauce, mozzarella, sliced tomatoes,
basil, parmesan and roughly-torn
mozzarella di bufala

66

Pizza Cipolla Rucola
Truffle cream, sautéed onion, arugula leaves,
mozzarella, parmesan, black olives and
ground shata peppers

65

Calzone Quatro Fromaggio
Italian pastry filled with ricotta fresca,
parmesan, fetta, pureed sundried tomatoes,
basil, black olives and nigella seeds

61

Polenta pizza
Polenta crumbs, tortufo crème, baby spinach,
tomato sauce, mozzarella and parmesan

65

Classic Pizza

37

Alfredo Linguini/Penne

37

Pomedoro Linguini/Penne

37

Rosè Linguini/Penne

37

Salmon schnitzel
served with penne pomodoro

42

Soft Drinks
Coke/ Sprite

13

Diet Coke/ Coke Zero/ Diet Sprite

13

Fuze Tea

13

Grapes/ Grapefruit

13

Mineral Water

10

Flavored Water

13

Orange/ Lemonade (glass)

12

Tonic Water

13

Clear Cider

13

Farrarelle

13

Malti

13

