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מרק כרישה ותפו״א
מרק כרישה ותפוח אדמה לצד בריוש בחמאת שום,

בעיטור גלופות פרמז׳ן ועלי גינה

סופלה פטריות
סופלה פטריות כמהין, שברי גבינת עזים, על מצע 

קרם שמנת וקונפי פטריות יער

כרובית מטוגנת
כרובית פיקנטית, מצופה פירורי פנקו, 

לצד מטבל צ׳ילי ליים

חציל שרוף 
חציל שרוף, על מצע קרם טירשי, גזר, קריספי חציל

קצוץ, קרם חציל שחור, קרם פרשה ואריסה

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

יו סינטה  קרפצ'
פרוסות דקות של סינטה, חומץ בלסמי, בצל ירוק,

צנוברים, קרם שום וגלופות פרמז׳ן

סביצ׳ה מוסר ים
קוביות מוסר ים על בריוש חמאה, קרם סלק 

ומסקרפונה, בצלי שאלוט מקורמלים, קרם אבוקדו,
כוסברה ולימון פרסי

ארטישוק אלה רומנה
ארטישוק איטלקי על הפלנצ׳ה, בזיגוג סלסה וורדה, 

קינואה שחורה, עגבניות שרי צלויות, קונפי שום, 
מסקרפונה וגלופות פרמז׳ן

יוונית פוקצ׳ה 
פוקצ׳ה הנאפית בתנור אבן, משוחה בטפנד זיתים,
חציל שרוף, גבינה בולגרית, פלפל חריף, בצל סגול

שום קונפי ופרמז׳ן
42

פיצה מתחלפת
פיצה המשתנה על בסיס יומי,

שאל את המלצר
59

פיצה זאפה
פיצה מהטאבון עם פטריות שמפניון, גבינת 

מסקרפונה ועלי בזיליקום טריים
59

רביולי בקרם פולנטה 
רביולי ריקוטה, מוגש בקרם פולנטה, עלי תרד 

חלוטים, שבבי פרמז׳ן ונגיעות שמן כמהין

ניוקי זאפה
ניוקי תפו"א המוכן במקום, מוקפץ בחמאת מרווה עם 
אספרגוס, פטריות שמפיניון וערמונים, בעיטור פרמז'ן

פפרדלה קרם שמנת 
רצועות פסטה טרייה, ברוטב קרם שמנת, ברוקולי,

אפונה, תרד וקונפי שום

מוסר ים
מוסר ים על הפלנצ׳ה, על מצע קרם ארטישוק 

ירושלמי, תבשיל פריקי, פטריות ובוקצ׳וי

אייסברג טונטו
לקט חסות, שעועית ירוקה, ביצה רכה,

לחם אבוד, בתיבול איולי טונטו ווינגרייט צרפתי

49

סלט עגבניות השוק
עגבניות שרי בצבעים, לבבות ארטישוק, 

עלי בזיליקום, עלי אורוגולה, בצל סגול, זיתי קלמטה 
וגבינת מוצרלה, בתיבול שמן זית ולימון

51

ויאטנמי סלט עוף 
רצועות חזה עוף, פפאיה, מלפפון, בצל סגול, 
פטריות שמפניון, בצל ירוק, נענע, צ'ילי אדום,

בוטנים, בויניגרט ליים
49

יווני סלט 
מלפפון, עגבניה, פלפל אדום, בצל סגול, חתוכים גס,

זיתי קלמטה, גבינה בולגרית, קרוטונים, 
בתיבול שמן זית ולימון

48

עיקריות

מהטאבון
ראשונות

64

62

64

92

82

61

66

98

ן  פילה סלמו
פילה סלמון צרוב על הפלנצ׳ה, בליווי סוכריות פסטה 

במילוי בטטה וגבינת עזים, קרם אפונה, אספרגוס 
וגזר על הגריל

פיתה גירוס
נתחוני פרגית בתיבול יווני, מוגשים על פיתה סופלקי 

קלויה, ציזיקי, מוס חציל, עגבניות, בצל סגול ופטרוזיליה

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

בצל, מלפפון חמוץ וחסה, לצד סירות תפו״א 
תוספות : ביצת עין 6, בצל מטוגן 6, צ׳דר 12

סטייק מינוט
נתח אנטריקוט על פלנצ׳ה לוהטת, בליווי פירה כמהין, 

רוטב ציידים ופטריות ירדן צרובות

סלטים
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פוקצ׳ה
פוקצ׳ה הנאפית בתנור אבן, מוגשת עם

סלסת עגבניות
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