S TA R T E R S
פוקאצ'ה ומטבלים
קרפצ'יו די מנזו
ברוסקטה

PIZZA
מרגריטה

23

פילה בקר ,שמן זית ,אורוגולה ,בלסמי ופרמז'ן
ORTIZ

אנשובי ,איולי פלפלים ,זרעי עגבניה,
בצלי שאלוט ,צלפים ושבבי פרמז'ן

כרובית ארוסטיטו

יוגורט כבשים ,עשבי תיבול לימוניים וצ'ילי

זוקה ערמונים

דלעת בטאבון ,גבינת בושה ,פרמז'ן,
בלסמי ופיסטוקים

ברוסקטה טונה

טונה אדומה ,כוסברה ,עגבניות שרי,
צלפים ואיולי דה פפרצ'ינו

סביצ'ה דג ים

זוקיני ,יוגורט ,עגבנייה ,נענע ,בזיליקום,
צנוברים וקרם פלפלים חריפים

חציל קפונטה

עגבניות שרופות ,גבינת שברה ,צ'ילי,
אורוגולה ובזיליקום

בוראטה ארטישוק

עגבניות שרי ,זיתי קלמטה ,שום ,שמן זית,
בזיליקום ובלסמי

ארנצ׳יני שרימפס

כדורי ריזוטו מטוגנים ,פרמז'ן ,עשבי תיבול
ואיולי זעפרן

פריטי מיסטי

קלמרי וארטישוק מטוגנים ואיולי פלפלים

עגבניות ,מוצרלה ,פרמז'ן ובזיליקום

59

קפריצ'וזה

עגבניות ,מוצרלה ,ארטישוק ,פורטובלו
וזיתי קלמטה

52

מלנזנה

49

עגבניות ,גבינת בושה ,גבינת פרובלונה,
חציל ,פלפל חריף קלוי ,קונפי שום ,סלסה
זיתים ,אורגנו ובלסמי לבן

51

פפרוני

63

סיציליאנית

עגבניות ,מוצרלה ,שום ,קונפי עגבניות,
פרמז'ן ,בזיליקום ,שמן זית וצ'ילי
עגבניות ,מוצרלה בופאלו ,אנשובי ,שום,
קונפי עגבניות שרי ,צלפים ,פרמז'ן ,רוקט
ושמן זית

62

פורמאג׳י

שמנת ,פרמז'ן ,גבינת פרובלונה ,גבינת
בושה ,קונפי עגבניות שרי ורוזמרין

52

טרטופו

שמנת ,מחית כמהין ,פורטובלו ,שמפניון,
שימג'י ,גבינת פרובלונה וקונפי שום

61

קלבריה

קרם פרמז'ן ,מוצרלה ,אווז מעושן,
אספרגוס ,אפונה וביצה חצי קשה

49

לה מארה

דג ים ברוטב חריימה ,פטה כבשים ,פרמז'ן,
צ'ילי ופטרוזיליה

64

פונגי

עגבניות ,גבינת פרובלונה ,פטה כבשים,
שמפניון ,פורטובלו ,שימג'י ,צ'ילי ,שום,
פטרוזיליה ואגוזי לוז

SALADS
סלט פומו

עגבניות ,זיתי קלמטה ,קרעי פוקאצ'ה,
סלסה רוסטיקה ,צ'ילי ומוצרלה בופאלו

סלט פרימוורה

61

סלט קמפו
סלט קיסר

לבבות חסה ,קרוטונים ,פרמז'ן,
אנשובי וביצה רכה

פשה אליו א אוליו

פוזילי ארוך ,דג ים ,עגבניות שרי ,צלפים,
בזיליקום ,שום וצ'ילי

פומודוריני ג'אלי

ריגטוני ברוטב עגבניות צהובות וחמאה,
בזיליקום ופרמז'ן

51

תרד פורצ'יני

מפלדיני תרד ,פורטובלו ,פרמז'ן,
יין לבן ושמנת

MAINS
פילה סלמון

ירקות ירוקים בשמן זית ולימון

לברק שלם

ארטישוק אליו א אוליו

פוזילי ארוך ,עגבניות שמש ,שום קונפי,
אספרגוס ,זיתי קלמטה ,שמן זית ,שום וצ'ילי

92

פרוטי די מארה

132

ביין לבן וחמאה ,תפוח אדמה,
עגבניות וזיתי קלמטה

עוף מדורה

תפוח אדמה פראי וסלסה ורדה

פילה בקר

ניוקי צרוב עם פטריות ורוטב דמי גלאס

דג ים ארביאטה

פילה מוסר ברוטב שרי מדורה ,צ'ילי
ומקל פוקאצה

שניצל בר איטליה

חזה עוף בציפוי פירורי לחם קריספיים
ופירה תפוחי אדמה

המבורגר

לחם בריוש ,בשר מתערובת השף,
רוטב יין אדום ודמי גלאס

66

סיציליאן שפריץ

אפרול ,פרוסקו ,לימונצ'לו ,סירופ אננס,
סירופ אשכולית אדומה ,סודה ,מיץ לימון 4 8 /

59

סאפורי דאיטליה

יין אדום איטלקי ,ליקר מנגו ,סירופ היביסקוס,
מחית פסיפלורה ,מיץ תפוחים ,מיץ לימון 4 3 /

69

אפרול קולדה

אפרול ,האונה קלאב ,ליקר ליצ'י ,סירופ קוקוס,
סירופ אננס ,נקטר אננס ,מיץ לימון 4 2 /

62

קאפרי קוסט

בקבוקון ואן גוך אננס ,ליקר ליצ'י ,מרטיני ביאנקו,
סירופ אננס ,סירופ נענע-בזיליקום ,נקטר אננס,
מיץ לימון ,סלרי ביטר'ס ,נענע 5 6 /

71

לה פרימוורה

וויטלי נייל הדרים ,ליקר מנגו ,מחית פסיפלורה,
סירופ רוזמרין ,מיץ לימון ,מי טוניק 4 8 /

72

לה קונטסה

בלוגה ,ליקר ליצ'י ,סירופ קיווי ,סירופ ליצ'י,
סירופ טימין ,לימונדה ,מיץ לימון 5 0 /

74

אל סזאר

פטרון סילבר ,ליקר אבטיח ,סירופ תות ,סירופ הל,
נקטר מנגו ,מיץ לימון 4 8 /

73

דון ברטי

רמי מרטין  ,V.S.O.Pלימונצ'לו ,סירופ אננס ,סירופ זעפרן,
נקטר אננס ,מיץ לימון ,נענע 5 4 /

69

אקזוטיק נגרוני

הנדריקס ,מרטיני ביאנקו ,קמפרי ,סירופ אננס,
סירופ הל ,נקטר אננס ,מיץ לימון 3 9 /

PA S TA

49

ירקות מהשדה

53

איטאליאן רוז סנגריה

בלו נאן פינק ,ליקר תפוז דם ,ליקר אלדרפלאוור,
סירופ תות ,סירופ היביסקוס ,מיץ לימון 3 9 /

את כל הגבינות ניתן להחליף בגבינות טבעוניות

62

אנדיב ,סלק ,חסה סלנובה,
גבינת בושה וויניגרט תאנים

C O C K TA I L S

קרעי פסטה ,שרימפס ,קלמרי ,מולים ,עגבניות
שרופות ,שום ,אפונה וציר סרטנים

ארביאטה

68

ריגאטוני ,עגבניות שרי מדורה ,צ'ילי לוהט ושום

ניוקי די קסטניה

159

חמאה ,מחית כמהין ,פורטבלו ,שימג'י,
פטריות יער ,צינזנו וערמונים

118

רוטלו

גלילי פסטה ממולאים בדלעת ערמונים,
ראגו סיצליאני ופרמז'ן

69

טורטליני גבינות

84

ציידים

ריקוטה ,תרד ,פקורינו רומאנו
ברוטב חמאת עגבניות ואורגנו
ריגטוני ,פילה בקר ,פטריות ,עגבניות,
דמי גלאס ופרמז'ן

77

A LC O H O L

64

78

72

92

66
78

79

אניס

אפרטיף
מרטיני דריי  /רוסו  /ביאנקו 31
37
קמפרי
35
אפרול

גראפה
נוניו מוסקט

45

בלוגה נובל
בלוגה גולד ליין
גרייגוס

35
49
55

וודקה

ג'ין
הנדריקס
ביפאיטר
מנקי 47
וויטלי נייל (ג'ין בטעמים)

49
37
67
43

הוואנה קלאב 3
נגריטה ספייס
זקאפה 23

41
35
62

אולמקה סילבר
אולמקה גולד
פטרון סילבר
דון חוליו אנייחו

37
45
47
59

רום
81

99

טקילה

קוניאק
הנסי V.S

B E V E R AG E S
סן פלגרינו
אקווה פאנה
פרייה
סאן בנדטו

27
27
14
12

קוקה־קולה  /זירו
סבן־אפ  /דיאט
לימונדה  /תפוזים

BEERS
14
14
14

בקבוק
מלכה אדמונית
נגב
מורטי
לה שוף  750מ"ל

רמי מרטין V.S.O.P
רמי מרטין X.O

49
65
79

חבית
33
33
33
81

גולדסטאר אנפילטרד 27
27
הייניקן
27
פאולנר

על כל תפריט האלכוהול -
צ׳ייסר בחצי מהמחיר הנקוב

פסטיס
פרנו
ארק
אוזו מטקסה
סמבוקה לבנה
סמבוקה שחורה

41
41
33
33
39
39

וויסקי סקוטי מאלט
גלנפידיך 12
גלנפידיך 18
גלן ליבט 12
גלן ליבט 15
מק'אלן 12
לגבולין

41
73
49
58
69
79

וויסקי סקוטי בלנד
בלנטיינס
ג'וני ווקר בלק
שיבס ריגל 12

33
41
47

וויסקי אמריקאי
ג'ק דניאלס
פור רוזס

37
35

וויסקי אירי
ג'יימסון

37

פרנה ברנקה
שרטרז ירוק

37
37

ד'זסטיף

ליקרים
לימונצ'לו וילה מסה
אמרטו דיסארונו
אמארו נוניו
גליאנו אוטנטיקו –
מידורי
קוואנטרו

33
33
43
43
33
39

S TA R T E R S
Focaccia and dips

23

Margherita

Carpaccio di manzo

59

Tomatoes, mozzarella, parmesan
and basil

Beef fillet, olive oil, arugula, balsamic
vinegar and parmesan

Melanzane
49
51

Taboon baked pumpkins, bouchet
cheese, parmesan, balsamic vinegar
and pistachio

Siciliano
62

61

49

PA S TA
Pesce Aglio e olio

77

Pomodorinni

A LCO H O L

64

Rigatoni, yellow tomatoes butter
sauce, basil and parmesan.

MAINS

Spinach Mafaldini, , Portobello,
parmesan, white wine and cream

Apéritif
Martini Dry / Roso /
Bianco

31

Artichoke Aglio e olio

Campari
Aperol

Spinaci Porcini
92

Green vegetable, olive oil and lemon.

132

78

72

Long fusilli, sunny tomatoes, garlic
confit, asparagus, Kalamata olives, olive
oil, garlic and chili

Whole seabass, white wine and
butter, potato, tomato and
kalamata olives.

Frutti di mare

68

Wild potato and salsa verde.

159

Gnocchi with mushrooms and demiglace sauce.

Grappa
Nonino Moscato

92

Chicken breast, coated with crispy
breadcrumbs and mashed potatoes.

78

79

81

99

Rigatoni, beef fillet, mushrooms,
tomatoes, demi-glace and parmesan.

B E V E R AG E S
Acqua Panna

27

7Up \ Diet

BEERS
14

39

45

Sambuca Black

39

35

Single Malt Scoth
Glenfiddich 12

41
73
49

Glenlivet 12

Tortelini Formaggio

Coca-Cola \ Zero 14

33

Sambuca White

55

Alla Cacciatora

27

Ouzo Metaxa

Grey Goose

Ricotta, spinach, pecorino romano,
butter tomato sauce and oregano.

San Pellegrino

35

49

Rolls of pasta stuffed with chestnut
gourd, Sicilian ragu and parmesan.

Brioche bread, meat from the chef
mix, red wine sauce and demi-glace.

33

Beluga Gold Line

Rutello
84

Arak

Arrabbiata

Butter, truffles, portabello,
shimaji, oyster mushrooms,
cinzano and chestnuts

69

41

37

Glenfiddich 18

66

Bottled
Malka red beer

33

41

Pernod

Vodka
Beluga Noble

Gnocchi di Castania

Fish fillet in bonfire cherry tomato
sauce, chili and Focaccia stick.

Anis
Pastis

Pasta chunks, shrimps, calamari,
mussels, roasted tomatoes, garlic, green
peas and crabs reduction.
Rigatoni, fire cherry tomatoes,
hot chili and garlic.

118

Hamburger

Exotic Negroni
Hendrix, martini bianco, campari, pineapple syrup,
cardamom syrup, pineapple nectar, lemon juice / 3 9

Long Fusilli, fish, cherry tomatoes,
capers, basil and chili.

Lettuce hearts, croutons, parmesan,
anchovy and soft egg

Bar Italia schnitzel

Don Berti
Remy martin V.S.O.P, limoncello, pineapple syrup,
saffron syrup, pineapple nectar, lemon juice,
fresh mint / 5 4

- All pizzas are available with vegan cheese -

51

Pesce arrabiata

69

62

Field vegetables

Beef Fillet

El C'esar
Patron silver, watermelon liqueur, strawberry syrup,
cardamom syrup, mango nectar, lemon juice / 4 8

Tomatoes, provolone cheese, sheep
feta cheese, champignon, Portobello,
shimaji, chili, garlic, parsley and
hazelnuts.

Endive, beets, salanova, bouchet
cheese and figs vinegar.

Fire Chicken

73

Fungi

Tomatoes, kalamata olives, focaccia
chunks, rustico salsa, chili and
buffalo mozzarella

Pesce

La Contessa
Beluga, Lychee liqueur, Kiwi syrup, Thyme syrup,
Lychee Syrup, Lemonade, lemon juice / 5 0

Sea fish in spicy sauce, sheep feta
cheese, parmesan, chili and parsley.

61

Salmon Fillet

74

La mare

SALADS

Caesar salad

La Primavera
Whitley Neill Blood Orange Gin, Mango liqueur,
Passionfruit puree, Rosemary syrup, Lemon juice,
Tonic water / 4 8

Cream of parmesan, mozzarella,
Smoked Goose, asparagus, green
peas and egg,

Fried Calamari and artichokes
with pepper aioli

Campo

Capri Coast
Van Gogh Pineapple Vodka (50ml Bottle), Lychee
liqueur, Martini Bianco, Pineapple syrup, Mint & Basil
syrup, Pineapple nectar, Celery bitters, lemon juice / 5 6

72

Calveria
64

Primavera salad

Aperol Colada
Aperol, Havana Club, Lychee liqueur, Coconut syrup,
Pineapple syrup, Pineapple nectar, lemon juice / 4 2

Cream, truffles mash, Portobello,
champignon, Shimeji, provolone
cheese and garlic confit.

49

Pomo salad

Sapori D'Italia

71

Tartufo

Fried risotto balls, parmesan,
herbs and saffron aioli

Friti misti

62

Italian dry Red wine, Mango liqueur, Hibiscus syrup,
Passionfruit puree, Apple juice, lemon juice / 4 3

Cream, parmesan, provolone cheese,
bouchet cheese, cherry tomatoes
confit and rosemary.

Cherry tomatoes, kalamata olives,
garlic, olive oil and balsamic vinegar.

Shrimps Arancini

Aperol, prosecco, limoncello, red grapefruit syrup,
pineapple syrup, lemon juice, soda water / 4 8

Formaji

52

Fire roasted tomatoes, che'vre
cheese, chili, arugula and basil

Burrata Carciofi

Sicilian Spritz

69

Tomatoes, buffalo mozzarella,
anchovy, garlic, cherry tomatoes
confit, capers, parmesan, garden
rocket and olive oil.

Zucchini, tomato, mint, basil,
yogurt, pine-nuts and chili cream

Eggplant caponte

Blue nun rose wine, blood orange liqueur,
elderflower liqueur, strawberry syrup,
hibiscus syrup, lemon juice / 3 9

Tomatoes, mozzarella, garlic,
tomatoes confit, parmesan, basil, olive
oil and chili.

Red tuna, cilantro, cherry tomatoes,
capers, and peperoncino aioli

Ceviche di pesce

Italian Rose Sangria

59

Pepperoni
63

Bruschetta di tonno

CO C K TA I L S

tomatoes, bouchet cheese, provolone
cheese, eggplant, Spicy roasted
Peppers, garlic confit, olive salsa,
oregano and white Balsamic vinegar.

goat yogurt lemon herbs and chili

chesnut Zucca

66

Tomatoes, mozzarella, artichoke,
portobello and Kalamata olives.

Anchovy, pepper aioli, tomato seeds,
shallots, capers and parmesan

cauliflower arrostito

53

Capricciosa
52

Ortiz Bruschetta

Bar Italia Menu

PIZZA

Gin
Hendrick's

49

Beefeater

37

Monkey 47

67

Whitley Neill

43

Glenlivet 15

58

Macallan 12

69

Lagavulin

79

Blended Malt Scoth
Ballantine's

33

Johnnie Walker Black 41

Rum
Havana Club 3

41

Negrita Spice

35

Zacapa 23

62

Chivas Regal 12

47

American Whiskey
Jack Daniel'S

37

Four Roses

35

37

Tequila
Olmeca Silver

37

Olmeca Gold

45

Irish Whiskey
Jameson

Patron Silver

47

Digestif

Don Julio Anejo

59

Fernet Branca

37

Chartreuse Green

37

33

Congac
Hennessy Vs

49

Remy Martin Vsop

65

Liquers
Limoncello

Remy Martin Xo

79

Amaretto Di Saronno 33
Amaro Nonino

43

Draft

Galliano L'Autentico

43

Goldstar UF

27

Midori

33

Cointreau

39

Perrier

14

Lemonde

14

Negev

33

heineken

27

San Benedetto

12

Orange juice

14

Moretti

33

Paulaner

27

La Chouffe

81

For all items on the
alcohol menu - shots for
half the price specified

