פתיחות
פוקאצ'ה ומטבלים משתנים  22 -ש"ח
אנטיפסטי
ירקות אפויים בטאבון ,שמן זית ,בלסמי וגבינת פטה  45 -ש"ח
סלט גליאנו
תערובת חסות ועלי סלנובה פריכים ,ירקות צבעוניים ווינגרט הדרים  49 -ש"ח
קפרזה בוראטה
עגבניות שרי צבעוניות ,קונפי עגבניות ,ארטישוק צלוי ,זיתי קלמטה,
בצל סגול ,בוראטה טרייה ובזיליקום  58 -ש"ח
טרין חצילים
חציל על האש ,קונפי עגבניות שרי ,טחינה גולמית וסילאן  45 -ש"ח
פולנטה
פולנטה מתירס טרי ,ראגו פטריות ,פרמז'ן ושמן כמהין  55 -ש"ח
סביצ'ה גלילי
דג נא ,טאבולה כרובית ,פרי העונה ויוגורט  59 -ש"ח
קרפצ'יו בקר
נתחי פילה בקר דקים ,איולי שום ,חומץ בלסמי ,רוקט ופרמג'נו ריג'אנו  55 -ש"ח

רביולי שוק
שווארמה ,טחינה-עמבה ,פלפל חריף ,עגבניות טריות ופטרוזיליה  59 -ש"ח

פסטות
לינגוויני/פנה אמיליה רומאנה
קרם עגבניות ,קוביות חציל וזיתי קלמטה  59 -ש"ח

ניוקי/פטוצ'יני ערמונים
שמנת ,פטריות ,כמהין ,פרמז'ן וערמונים  72 -ש"ח

פפרדלה ראגו
פסטה פפרדלה ,ראגו בשר ויין אדום ,עגבניות סאן מרצ'אנו  75 -ש"ח

רביולי לבבות
ממולא בחמש גבינות ,שמנת ,שום ,סלקים אפויים ובלסמי מצומצם  72 -ש"ח

ריזוטו שף מתחלף  65 -ש"ח

טאבון
PANINO PAZZO
פוקאצ'ה במילוי :ראגו בשר/ראגו עוף ופסטו/מוקפץ ירקות איטלקי
 2חצאים לבחירה ב 65 -ש"ח

פיצות
את כל הפיצות ניתן להגיש עם גבינה טבעונית-תוספות לפיצה:
קלמטה/זיתים ירוקים/תירס/פטריות/בצל סגול/ארטישוק
 5ש"ח לתוספת

סופר קלאסיקו
רוטב עגבניות ,מוצרלה פרסקה ,בזיליקום טרי ופרמזן  59 -ש"ח

מלנזנה LA CUCINA
רוטב עגבניות ,חצילים קלויים ,זיתי קלמטה ,מוצרלה וגבינת פטה  65 -ש"ח

א-לה רומאנה ROMA
רוטב עגבניות ,ארטישוק ,שום קונפי ,מוצרלה ,פרמזן ורוקט  65 -ש"ח

פיצה PANCETTA
רוטב עגבניות ,פנצ'טה טלה מעושן ,מוצרלה ,שום קונפי ורוקט  67 -ש"ח

עיקריות
פילה בקר משובח  250גרם
קרם שורשים לבנים ,ירוקים ,יין מרסלה וציר בקר  159 -שח

סטייק אנטריקוט  350גרם
תפוח אדמה במדורה ,שום קונפי ,מח עצם ,בלסמי ועשבי תיבול  155 -ש"ח

פלטת שחיתות )360מותאם לזוג(
 350גרם אנטריקוט 250 ,גרם פילה בקר ,כבד אווז ומח עצם.
מוגש עם ירקות בטאבון  360 -ש"ח

חזה עוף בגריל
מזוגג בשום ודבש מוגש עם ירקות בטאבון  85 -ש"ח

פילה דג מוסר
רביולי חצילים ,בצלים מקורמלים וחמאת עגבניות שמש  125 -ש"ח

פילה דג לברק
אניילוטי תירס ,שמנת כמהין ,ירוקים ופסטו  125 -ש"ח

מנות ילדים
כל מנות הילדים מוגשות עם כוס תפוזים/לימונדה
וכדור גלידה וניל/שוקולד לקינוח  55 -ש"ח
פסטה
פטוצ'יני/פנה/ספגטי/ניוקי
רטבים לבחירה:
בולונז/עגבניות/רוזה/שמנת/שמנת פטריות
פיצה מרגריטה
תוספות :זיתים ירוקים/קלמטה/תירס/פטריות
חזה עוף ,תפוח אדמה וקטשופ

שתייה קלה

קוקה קולה  13 -ש"ח
קוקה קולה זירו  13 -ש"ח
ספרייט  13 -ש"ח
ספרייט זירו  13 -ש"ח
פאנטה  13 -ש"ח
פיוז טי  13 -ש"ח
ענבים  13 -ש"ח
תפוזים  14 -ש"ח
לימונדה  14 -ש"ח
בירה שחורה  13 -ש"ח
מינרלים קטן  13 -ש"ח
מינרלים גדול  26 -ש"ח
פררלה מינרלים מוגזים טבעיים  330מ"ל  13 -ש"ח
פררלה מינרלים מוגזים טבעיים  750מ"ל  26 -ש"ח

תפריט טעימות זוגי
על כל השולחן להנות מתפריט זה-מחיר לסועד  225ש"ח
פוקאצ'ה
סלט גליאנו
טרין חצילים

קרפצ'יו בקר
רביולי שוק
פולנטה וראגו פטריות
טורנדו רוסיני
קינוח זוגי

