
 

 
 

  

 

 
 
 

 
 
 

 תפריט לובי חדש:
 

 פתיחה:מנות 
 ₪ 22 – שמן זית ובלסמי, טחינה, פסטו בליווי – פוקצ'ה ביתית

 ₪ 93 – גרנולה, פירות העונה, סילאן בליווייוגורט  –מוזלי 
פסטו, עגבניות  פרוסות מבגט רוסטיק קלוי, ממרח 2 – ברוסקטה

 ₪ 92 – , בזיליקום, בלסמי, שמן זיתבופאלו טריות, מוצרלה
 ₪ 49 – בליווי קטשופ ומיונז. -קלאסי  צ'יפס
 ₪ 5) :תוספת לבחירהרוטב עגבניות קלאסי, גבינת מוצרלה ו - פיצה

 לתוספת נוספת(

 .₪ 58 –גבינה בולגרית / עגבניות / בצל / פטריות / זיתים ירוקים 

 

 סלטים:
עגבניות שרי צבעוניות, בזיליקום, מוצרלה בופאלו,  - בוראטה סלט 

  ₪ 88 – קלמטה, בלסמי מיושן, שמן זית, קרוסטיני.זיתי 
מיקס עלי חסות פריכים ברוטב קיסר קלאסי, שבבי  –סלט קיסר 

  ₪ 55 –פרמז'ן, קרוטונים, בליווי גבינה בציפוי פריך. 
מיקס עלים ירוקים, מלפפונים, פלפלים, עגבניות, זיתי  –סלט יווני 

  ₪ 53 -קלמטה, בליווי גבינת פטה, זעתר. 
מיקס עלים ירוקים, מלפפונים, פלפלים, עגבניות, בליווי  – טונהסלט 

  ₪ 82 -טונה, מלפפון כבוש, ביצה קשה.  נתחי
 

 
 :)מוגש בליווי סלט אישי( כריכים

ג'אבטה, גבינת שמנת, עלים צעירים, חציל בתנור,  – כריך בלקני

 ₪ 58 – .פלפל קלוי, פסטו, גבינת פטה
רול טורטייה במילוי איולי עשבי תיבול, מלפפון  – טונהטורטייה 

. בליווי מתבל גוואקמולה ואיולי צ'ילי. כבוש, מיקס עלים, סלט טונה ביתי

- 82 ₪  
קוויאר, , גבינת שמנת, סלמון מעושן, מיני בייגל קלוי – בייגל סלמון

 ₪ 52- בצל ירוק, קורנישונים.
עגבניות, גבינת מוצרלה רוטב  - בייגל בציפוי שומשום - קלאסי טוסט

 ותוספת לבחירה:
 .₪ 58 –גבינה בולגרית / עגבניות / בצל / פטריות / זיתים ירוקים 

 
 
 



 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 פסטות:
 –רוזה /  שמנת פטריות/  עגבניות קלאסירוטב לבחירה:  - פסטה ריגטוני

85 ₪ 
פרחי , פסטה רחבה מוקפצת עם נתחי סלמון צלוי - סלמוןפפרדלה 

 ₪ 53 – ופסטו.שמנת ברוטב ברוקולי, 
, ויין לבן שמנתרוטב , צלויות פטריותניוקי תפו"א קטיפתי,  - ניוקי

 ₪ 52 – ., בניחוח כמהיןערמונים קלויים
עגבניות במילוי קרם ארטישוק,  פסטהכיסוני  – קפלצ'ו ארטישוק

נגיעות ו בליווי גבינת מנצ'גו מיושנת, ארטישוק קונפי, זיתי קלמטה ,שרי

 ₪ 54 – .פטה
כיסוני פסטה במילוי גבינות מובחרות, רוטב  – רביולי פורמג'ו

  .₪ 52 – רוזה/  שמנת פטריות/  עגבניות קלאסילבחירה: 
 

 דגים:
 סלט קינואה שחורה, בליווי נתח סלמון נורבגי צלוי – סלמוןפילה 

 38₪ –, קרם אבוקדו, סלסה עשבי תיבול סלק ושקדים
צ'ילי רוטב דג בציפוי פריך, איולי עשבי תיבול,  נתחי - פיש & צ'יפס

   ₪ 52 – ירוק אישימתוק, צ'יפס דק וסלט 
 

 
 


