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פוקצ׳ה אנטיפסטי
פוקצ׳ה ביתית עם ירקות מהגריל, עלי רוקט

וגלילות חציל במילוי קרם קשיו
44

ן ו לחמא בעג׳
מאפה המוכן במקום, במילוי בשר טלה ובקר,

קוביות עגבניה, בצל סגול ופטרוזיליה, 
ירקות בגריל וטחינה ירוקה

46

פוקצ׳ה סינטה
פוקצ׳ה ביתית, סינטה צרובה, פלפלים קלויים,

עשבי תיבול, עלי רוקט, בצלצלי שאלוט ושום קונפי
48

עיקריות

מהטאבון
ראשונות

מרק עדשים 
מרק עדשים ירוקות iעדשים אדומות עם בצל, שום 

וגזר בתיבול שמן זית וכמון בליטוף מיץ לימון

קרוקט תפוח אדמה
גלילות מטוגנות של תפו״א, פטריות ובצל בתיבול 

עירית, פפריקה ואגוז מוסקט 

צ׳יפס  & פיש 
נתחי דג קוד בציפוי פנקו, צ׳יפס בטטה, סלט כרוב 

אסייתי בליווי אילוי שום

י  חציל קלו
חציל קלוי מונח על סלט קוסקוס עם זיתי קלמטה, 

בזיליקום, פטרוזיליה ולימון מונח על פרוסות
עגבניה צרובות

קריספי עוף 
רצועות פילה עוף, בציפוי פנקו, עם שומשום שחור 

בליווי ספייסי מיונז

יו סינטה  קרפצ'
פרוסות דקיקות של סינטה, עגבניה צלויה, צנונית, 

עלי רוקט, אשכולית אדומה, בלסמי, שום קונפי,
שמן זית ומלח ים אטלנטי
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44

48
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רביולי בטטה 
כיסוני רביולי מוקפצים בשמן זית, שום קונפי וזיתי 
קלמטה, ברוטב עגבניות שרי ועלי בזיליקום טריים

ניוקי זאפה
ניוקי תפוח אדמה מוקפץ בשמן זית עם ערמונים, 

מיקס פטריות, עלי תרד, בזיליקום ושום קונפי

ן  פילה סלמו
פילה סלמון על מצע קרם כרובית, שעועית ירוקה,

פטריות ועלי תרד מוקפצים

מקלובה
תבשיל אורז ובקר עם חציל, כרובית, תפוח אדמה, 
בצל וגזר, מתובל בבהרט, קינמון, שמן, מלח, פלפל 

ושמן זית

64

64

87

71
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לחם הבית
פוקצ׳ה הנאפית בתנור אבן,

 מוגשת עם מטבל השף
21

סלט עוף אסייאתי
רצועות עוף במרינדת מירין ודבש, ג׳וליאנים של 
מלפפון, בצל סגול, פלפלים, עלי בייבי, עלי תרד, 
נבטים, בצל ירוק, בוטנים ושומשום שחור, ברוטב 

ויניגרייט אסייתי
55

סלט קוסקוס
קוסקוס עם ירקות בגריל: חציל, שומר, בטטה וזוקיני,
מתובל בשמן זית, פטרוזיליה ובעיטור שקדים פרוסים

בליווי ויניגרט טחינה 
45

סלט זאפה
ג׳וליאנים של מלפפון, קולורבי, גזר, כרוב, סלק אדום 

ועלי רוקט, בויניגרייט הדרים ובעיטור פאקן מסוכר
48

סלטים

66

66

72

98

המבורגר זאפה 
המבורגר בקר מוגש בלחמניה, בתוספת עגבניה,

בצל, מלפפון חמוץ וחסה, לצד סירות תפוח אדמה 
בליווי רוטב אלף האיים 

תוספות : טבעות בצל 12 / סירות תפו״א 10 / 
פטריות מוקפצות עם בצל 12 / דאבל המבורגר 18

פרגית סאטה
פרגית במרינדה אסייאתית, קרם בטטה עם דבש 

וטימין, ברוטב סאטה ובעיטור בוטנים קלויים 
ואפונת וואסאבי

שווארמה טלה
טורטייה ממולאת בבשר טלה ופרגית, עם כרוב לבן ובצל 

חי מתובלים בסומק, בליווי תפו״א מטוגן וטחינה ירוקה

המבורגר אנטריקוט
המבורגר מבקר אנטריקוט מובחר, מונח על ירקות 

ברוטב יין וטימין, לצד פירה תפוח אדמה


