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Haifa עיקריות

רביולי שחור
רביולי במילוי גבינת ריקוטה ומוצרלה פרסקה, אספרגוס, 

מוגש על קרם כרובית, עגבניות צלויות ופרמז׳ן

פסטה דה לה קאזה 
קרעי פסטה טרייה עם קרם פטה, עגבניות מיובשות, 

שרי צלויות, תרד, בזיליקום, זיתי קלאמטה וקונפי שום

וגבינות  כנאפה קרם תרד 
מאפה קדאיף במילוי קרם תרד וגבינות, מוגש עם 

פיסטוק קלוי ורוטב שום ונענע

סלמון ואפונה 
פילה סלמון צרוב על הפלאנצ׳ה, מוגש עם קרוקט 

תפו״א ואפונה, מחית אפונה ורוטב אפונה ירוק

פילה לברק 
פילה לברק עטוף במעטפת נייר, בתוספת עגבניה, בצל 

סגול, פרחי ברוקולי, לימון, שום ועשבי תיבול, מוגש 
לצד תפו״א אפוי
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ניוקי זאפה
ניוקי תפו"א המוכן במקום, מוקפץ בחמאת מרווה עם 
אספרגוס, פטריות שמפיניון וערמונים, בעיטור פרמז'ן

קנלוני עגל 
פסטה טרייה, במילוי בשר עגל בבישול איטי, ברוטב 

ציר בקר וחמאה, אפוי בתנור אבן עם פרמז׳ן ומוצרלה

באני צ׳או 
רצועות פרגית, תפו״א, שעועית ירוקה, כרובית, אפונה 

ותרד, ברוטב קארי הודי, מוגש בלחם בריוש, בליווי 
צ׳יפס בטטה מתובל

) ג'  250 ( המבורגר 
המבורגר בקר, מוגש בלחמניה, בתוספת עגבניה, בצל 

וחסה, לצד סירות תפוח אדמה ואיולי שום
תוספות : ביצת עין 6 | בצל מטוגן 6 | גבינת צ׳דר

סטייק מינוט 
פרוסות אנטריקוט דקיקות, סלט עגבניות חריף ואיולי 

שום, מוגש בחצאי פיתות, בתוספת צ׳יפס קרוע 
המתובל בשום ולימון

ניסואז סלט 
חסה אייסברג, סלנובה, עלי חרדל, בצל סגול, עגבניות 
שרי, שעועית ירוקה, ביצה רכה וקרוטונים בשמן זית 

ולימון, עם נגיעות רוטב קיסר, בעיטור פרמז׳ן
53

סלט עגבניות
עגבניות שרי בצבעים, לבבות ארטישוק, 

עלי בזיליקום טריים, בצל סגול, עלי אורוגולה, זיתי 
קלאמטה וגבינת מוצרלה, בתיבול ים תיכוני

51

סלט עוף אסייאתי
נתחי עוף, מלפפון, בטטה, סלק, פפאיה, 

תפוח עץ, בצל סגול, כוסברה, נענע ובוטנים 
ברוטב אסייאתי מתקתק

52

וירקות קלויים קינואה 
בטטה, פלפל, חציל, זוקיני, בצל סגול, פטריות 

וקונפי שום, קלויים בשמן זית וטימין, מוגשים על 
קינואה בשני צבעים, בליווי טחינה גולמית וסילאן
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סלטים

food
M E N U

מרק תפו״א אפוי וכרישה 
מרק כרישה ותפוח אדמה, מוגש בליווי מקלון פרמז׳ן

כרובית ים תיכונית
כרובית מטוגנת בציפוי פנקו פריך, מוגשת על לאבנה,

בעיטור סלסלת עגבניות פיקנטית

סופלה ריקוטה ואספרגוס
מאפי ריקוטה על קרם אספרגוס, גלופות פרמז׳ן 

ואספרגוס צלוי

חציל שרוף בטחינה 
חציל שרוף, טחינה ירוקה, גבינת לאבנה, פלפל אדום 

קלוי, בצל סגול, צנוברים ועלי פטרוזיליה טריים

קריספי עוף 
רצועות פילה עוף, בציפוי פנקו, בליווי ספייסי מיונז

יו סינטה  קרפצ'
פרוסות דקות של סינטה בשמן זית, בלסמי, 

עלי רוקט, בצל סגול, גבינת פרמז׳ן ושום קונפי

פיצה זאפה
פיצה מהטאבון עם גבינת מוצרלה ופטה,

בצל סגול מתובל, זיתי קלאמטה ועגבניות שרי
56

פוקצ׳ה עגבניות ביתית
פוקצ׳ה הנאפית במקום, פרוסות עגבניה,

מוצרלה ובזיליקום, מוגש עם זיתים מתובלים
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ספיישל פיצה

פיצה מהטאבון עם תוספות משתנות,
שאל את המלצר

56

פוקצ׳ה
פוקצ׳ה הנאפית בתנור אבן,

 מוגשת עם מטבל השף
21


