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

17

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

25

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

32

פיצות

לינגוויני פומדורו
רוטב עגבניות ובזיליקום

44

לינגוויני פונגי
רוטב אלפרדו ,שמפיניון ,פורטובלו ופרמז'ן

44

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

פפרדלה ליגוריה
רוטב אלפרדו ,פסטו ופרמז'ן

44

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

44

פיצה טרטופו ביאנקה
קרם כמהין ,גבינת מוצרלה,
פטריות ,פרמז'ן

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

49

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

30

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

44

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

33

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

49

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

33

לינגוויני רוזה
רוטב עגבניות ,רוטב אלפרדו ופרמז'ן

44

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

28

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

49

סלטים
כל הסלטים מוגשים עם פוקאצ׳ה

44

5
53

פיצה וגאנו )טבעונית(
רוטב עגבניות ,גבינה טבעונית

44

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

53

פיצה ורדה
פסטו ,גבינת מוצרלה ,עגבניות פרוסות,
ריקוטה פרסקה ,פרמז'ן
פיצה נפוליטנה
רוטב עגבניות ,מוצרלה ,אנשובי,
שום קונפי ,זיתי קלמטה ,פלפל שאטה,
פטרוזיליה ,פרמז'ן

53

53

13
13
13
13
10
13
12
13
13
13
13

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

קינוחים
מלבי
מלבי  ,מי וורדים ,קראנץ׳ קוקוס
קלוי ,אגוז לוז קרוקנט

25

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

49

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

53

סקצ׳טינה נוטלה
פוקאצ׳ה במילוי גבינת מסקרפונה
ונוטלה

35

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

44

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

53

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

44

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

פנקייק קלאסי
 3פנקייקים ,רוטב נוטלה ,קוטב
שוקולד לבן ,רוטב מייפל ,רוטב לואקר
ורוטב סניקרס .כל הרטבים מוגשים בצד

35

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

45

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

45

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

45

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

45

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

45

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

45

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

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

45

49
קנלוני תרד ריקוטה
תרד ,ריקוטה ,פרמז'ן ,מוצרלה ,אלפרדו ופומודורו

ניתן לקבל מנות ללא גלוטן ,שאל במסעדה

שתיה קלה

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

49

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

49

49
רביולי גבינת עיזים ובזיליקום
רוטב אלפרדו ,רוטב עגבניות ,פרמז'ן ובלסמי מצומצם
ניוקי דה לה מאמא
רוטב אלפרדו ,רוטב עגבניות ,מסקרפונה,
שאטה גרוס ,פטרוזיליה ופרמז'ן

49

אלכוהול

דגים
סלמון
נתח פילה סלמון מוגש על מצע של ניוקי שמנת,
כמהין ופטריות טריות

88

קוקטייל קמפרי סודה ) 100מיל(

29

בקבוק טובורג אדום ) 330מיל(

17

בקבוק קרלסברג לומה ) 330מיל(

17

ג'אטרו ,מרלו  2016לה סיטאדל דה דיאמנט
59
) 375מיל .בקבוק יין אדום זוגי(
44

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

ריזוטו אלבה
פטריות פורטובלו ושמפיניון ,בציר כמהין ופורצ'יני,
בצל ,יין לבן ,שום ,טימין ,חמאה ופרמז'ן

53

44

49

49
ריזוטו סלק ערמונים
חמאה ,יין לבן ,פרמז'ן ,סלק ,בצל ,טימין ,ערמונים,
פסטו ,מחית כמהין ובצל ירוק .מוגש עם גבינת פטה מעל

תוספות בתשלום:
טבסקו
פותחן בירה/יין

8
8

