
סופלי דה ריזו - 48
כדורי ריזוטו אורבירו פריכים ממולאים במוצרלה על קרם 

עגבניות קר, שמן בזיליקום ובלסמי

סלט סלקים - 56
ג׳יבנה מטוגנת, רוקט, יוגורט ממחלבות טמרה ובלסמי לבן

סלט עלים אורגני - 57
חסות פריכות, עגבניות מגי, קשקבל תורכי וויניגרט

בזיליקום טמרה

קרודו של דג לבן - 68
מהים התיכון, שמן זית פרחוני, זרעי עגבניה, חריף אדום

מותסס, בצל ירוק וליים

ויטלו טונטו - 69
רוסט של פילה עגל פרוס, איולי מתובל 

עם עלים פריכים על ברוסקטה, צלפים וקורנישונים

ספייסי טונה - 72
קצוצה בסכין, שמנת חמוצה, פפרוצ׳יני, גספצ'ו עגבניות

ובשר חציל מעושן

טרטר פיאמונטזי - 75
 פילה בקר, חתוך בסכין, פרמז׳ן, אנשובי 

צלחת ירוקים צלויים - 59
חסה רומית צלויה, ברוקולי אורגני, שעועית ירוקה בג׳וספר 

עם יוגורט אמיתי ממחלבות טמרה

שיפוד דג ים מקומי - 84
צלוי עם פרי עונתי, בצל ירוק, סלט משאוואיה חריף ויוגורט

קלמרי טרי צלוי בפחם - 88
סלט מלפפון בלאדי, אורוגולה, שמיר וגספצ'יו מעגבניות מגי

נקניקיית בקר עם שומן טלה - 89
כרוב אדום כבוש וצלוי בג׳וספר, חרדל קולמנס ואורוגולה

גמברי רוסו - 99
שיפוד שרימפס על טחינה עמבה, בצל חרוך בגריל פחם, 

ברוקולי אורגני וקונפי שום

פילה דג על ניוקי - 117
פילה דג בר ים על מצע של ניוקי, חמאת שרי, יין לבן, צ'ילי, 

שום ושמן בזיליקום פיקנטי

נתח משתנה - 120
בטטה צלויה בטאבון, שעועית ירוקה, דמי גלאס

פוקצ'ה - 29
סלסה עגבניות מגי, כדור לאבנה ושמן זית

ארטישוק ירושלמי אלה רומאנה - 47
צלוי בטאבון ביין לבן, שום, חמאה, פרמז'ן

ורוטב עגבניות חרפרף

פיצטה אדומה קלאסית - 59
מוצרלה טרייה, בזיליקום ושמן זית פרחוני

פיצטה ירוקה - 64
 תרד בר, גבינת המאירי, צ’ילי ירוק, אורגנו וחלמון ביצה 

פיצטה קפרזה - 65
רוטב עגבניות, מוצרלה מפורקת, שלושה סוגי עגבניות שרי, 

גבינת אמנטל, בלסמי מצומצם ומיקס עלים

פיצטה לבנה - 67
בשמל, פטריות יער, מנצ׳גו כמהין ופרמז׳ן

פיצטה קרבונרה - 69
קרם מסקרפונה, בייקון טלה, צ'ילי אדום, מוצרלה, פרמז'ן, 

חלמון חצי אפוי ופלפל שחור

ניוקי מהטאבון - 78
עבודת יד, ברוטב בר בלאן, תרד וגבינת המאירי מקומית 

* ן  ו ב א ט  *

* ם  י ל ח ג ר  ו נ ת  *

* ת  ו נ ט ק  *

קאצ'ו אה פפה - 68
פסטה פיצ'י, חמאה לבנה, פלפל שחור קלוי, בזיליקום, שום, 

בלסמי לבן ופרמז'ן

פפרדלה - 72
ראגו עגבניות שרי, יין לבן, זיתי טסוס ופרמז'ן מלמעלה

ארביאטה שרימפס - 82
ארביאטה חריפה עם שרימפס אדום ופלפל שיפקה

פסטה שחורה - 84
שרימפס קלמרי, אפונה טרייה, יין לבן וחמאה
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