Business lunch
העסקית כוללת פוקצ'ה פתיח )זוגי( וקינוח אישי לכל סועד

העסקיות מוגשות בימים א'  -ה‘
בשעות  12:00עד 17:00

עסקיות צהריים

עסקית ₪ 59
קרפצ'יו בקר שמן זית ,בלסמי מיושן ,רוקט ,פרמז'ן
סלט ירוק ויניגרט בלסמי לבן ,מבחר חסות ,עגבניה ,מלפפון אגוזי לוז
סלט אורוגולה תפוח ירוק ,קולורבי ,גבינה כחולה ושקדים
סלט לבבות חסה גבינת עיזים ,ויניגרט בלסמי לבן ריוויון
סלט פנזנלה מבחר עגבניות ,בצל סגול ,מוצרלה ,זיתים שחורים ,קרוטונים

עסקית ₪ 69
פיצה מרגריטה רוטב עגבניות ,מוצרלה ,בזיליקום
פיצה ביאנקה פיצה לבנה ,מוצרלה ,פקורינו ,ריקוטה ,ארוגולה

תוספות
פוקצ'ה

24

ירקות צלויים

24

צ'יפס

22

פירה

22

פיצה ארטישוק ארטישוק ,מוצרלה ,ביצה ,ארוגולה
פיצה פטריות מיקס פטריות צלויות ,מוצרלה ופרמז'ן
קפלטי מנגולד בבישול ארוך ,רוטב חמאת לימון ושום קונפי
רביולי גבינות רוטב חמאת עגבניות ,שמן בזיליקום ועלי חזרת
פטוצ'יני עגבניות רוטב עגבניות ,פרמז'ן ,בזיליקום
ספגטי אולי אוליו שמן זית ,זוקיני ,אגוזי לוז ,שום ,צ'ילי ,פטרוזיליה
ספגטי ארביאטה רוטב עגבניות ,שום ,צ'ילי ,שמן זית

מנות ילדים
פנה עגבניות

52

פנה שמנת

52

שניצל עם צ'יפס

56

עסקית ₪ 79
פיצה פפרוני סלמי בקר ,צ'ילי ,עגבניות ,מוצרלה ,ארוגולה
פיצה דגים רוטב עגבניות ,סרדינים ,צלפים ,אנשובי ,תפוח אדמה מדורה ,גבינת צאן
פטוצ'יני פטריות שמנת מתוקה ,פטריות יער ,פטרוזיליה ,פרמז'ן
שניצל סרפינה פרורי לחם בעשבי תיבול ,סלט ארוגולה ועגבניות ,בלסמי  ,צ'יפס  /פירה

דיל משקאות הבית
יין כוס אדום  /לבן

28

בירה חבית 1/3

24

אפרול שפריץ

28

המבורגר  200גרם בקר ,רוטב יין אדום ,לחמניה ירקות וצ'יפס

עסקית ₪ 89
פפרדלה ראגו תבשיל בקר ,ירקות שורש ,ציר בקר ,חמאה ,פרמז'ן
רוטולו בולונז שכבות של דפי פסטה טרייה ,בקר בבישול ארוך ,רוטב בשמל ,רוטב עגבניות
חזה עוף חזה עוף מושרה במרינדה של פסטו ,ירקות צלויים
לינגוויני פירות ים מולים ,שרימפס ,קלמארי ,חמאת עגבניות ,פטרוזיליה 9+/
ספגטי טרטופו כמהין ,חמאה ,עירית ,פרמז'ן 9+/

ש''ח

קציצות דגים עגבניות ,חריף ,תבלינים ,כוסברה 9+/

ש''ח

פילה סלמון קרם ברוקולי תפו''א מדורה  /ירקות צלויים 9+/
פילה לברק צלוי על הפלנצה עם ירקות צלויים 19+/

ש''ח

ש''ח

מינוט סטייק פירה ,ציר בקר ,סלט אורוגולה עגבניות בלסמי 19+/

ש''ח

ש''ח

