
פלטת גבינות משתנות ..............................................................

פוקצ'ת הבית ..........................................................................

פולנטה ..................................................................................
קרם תירס, פטריות פורטובלו צרובות, שמן כמהין, רוקט ופרמז'ן

ריזוטו פטריות וכמהין.................................................................

בוראטה ..................................................................................
שרי צבעוני, קלמטה, ארטישוק, שום, כוסברה ושמן זית

צ'יפס עם פרמז'ן .....................................................................
פטה כבד ................................................................................

קרם כבד עוף, ריבת תאנים וטוסטונים קראנצ'יים
כרובית ...................................................................................

טחינה גולמית, סילאן, עגבניות שרי, שקדים קלויים, בצל סגול ועשבי תיבול
ברוסקטת קמבבר וארטישוק ......................................................

חמאת עשבי תיבול, קממבר, ארטישוק ושמן כמהין
סביצ'ה דג ..............................................................................
קרפציו בקר ............................................................................

פילה בקר, בלסמי מצומצם ופרמז'ן מוגש לצד פוקצ'ת הבית

₪ 69
₪ 19
₪ 49

 
₪ 49
₪ 58

₪ 25
₪ 39

 
₪ 47

 
₪ 43

 
₪ 52
₪ 54

 

פיצה קלאסית .......................................................................... 
רוטב מרגריטה, מוצרלה ובזיליקום

פיצה ארבע גבינות .................................................................... 
בשמל, מוצרלה, גבינה כחולה, פרמז'ן וארטישוק א-לה רומנה

פיצה פולנטה ........................................................................... 
גבינת מוצרלה, פולנטת תירס ופטריות

פיצה כמהין .............................................................................. 
מוצרלה, פטריות, רוטב טרטופו-שמפיניון, פורטובלו וכמהין בשמנת וחמאה

פיצה שוק ................................................................................ 
רוטב מרגריטה, מוצרלה, ארטישוק, פטריות וזיתים

פיצה טבעונית .......................................................................... 
גבינה טבעונית מגורדת ורוטב מרגריטה

תוספות: פטה | פפרוני 9 ₪
חלפיניו | בצל | פטריות | ארטישוק | עגבניה | זיתי קלמטה | תירס 5 ₪

₪ 54
 

₪ 56
 

₪ 56
 

₪ 56
 

₪ 56
 

₪ 51

קפרזה ....................................................................................
שרי צבעוני, רוקט, חתיכות ארטישוק, מוצרלה, בצל, פסטו ובזיליקום טרי.

מוגש עם פוקצ'ת הבית וחמאת עשבי תיבול
בורגול כרובית ..........................................................................

עשבי תיבול, תפוז, בצל סגול, חמוציות, לאבנה ופוקצ'ה אפויה
קינואה ...................................................................................

תפוחי עץ, חמוציות, פטה, פיצוחים קלויים, גזר צבעוני, טחינה גולמית
ובטטה קראנץ'

קיסר ......................................................................................
לבבות חסה, קרוטונים, שרי, בצל סגול ופרמז'ן (תוספת עוף 11 ש"ח)

סלק וגבינת שברה ....................................................................
קרעי סלק צלוי, פיסטוק קלוי, גבינת שברה, בלסמי, סלנובה, אנדיב,

אורוגולה בוינגרט תאנים

₪ 54
 
 

₪ 53
 

₪ 51
 
 

₪ 49
 

₪ 54
 

סלטים

פיצות בוטיק

עיקריות טעימות

טוסט מוצרלה ...........................................................................
פסטו, עגבניה, עלי בזיליקום טרים, מוצרלה ובלסמי מצומצם לצד סלט קצוץ

כריך חביתה .............................................................................. 
גבינת שמנת, ירקות חתוכים וחביתה מפנקת, לצד סלט קצוץ

כריך טבעוני  ............................................................................. 
טחינה, כרובית אפויה, עגבניה ובזיליקום, לצד סלט קצוץ

בורקס רובע ..............................................................................
בורקס ביתי במילוי גבינה ותרד לצד חמוצים, טחינה, 

סלסת עגבניות, ביצה קשה וירקות חתוכים
שקשוקה אדומה ........................................................................ 

סלט קצוץ, טחינה, חלה ולחם דגנים

₪ 42
 

₪ 42

₪ 39
 

₪ 38
 

₪ 51

בוקר כל היום

ניתן להפוך לטבעוניטבעוני

ליד היין

***תוספת סלט קצוץ ב-12 ש"ח***

חלת שניצל ..............................................................................
טחינה, מטבוחה, חצילים מטוגנים, שניצל פריך בחלה טריה. מוגש לצד ציפס

עראיס בקר ..............................................................................
פיתה עבודת יד במילוי בשר בקר וטלה לצד צ'יפס, סלסה ואיולי צ'יפוטלה

השניצל של הרובע .....................................................................
עם פירה | בטטה בתנור | צ'יפס | סלט ירקות | אורז

חזה עוף ...................................................................................
מוגש עם סלט קצוץ ותוספת לבחירה: 

פירה | בטטה בתנור | צ'יפס | סלט ירקות | אורז
כריך עוף .................................................................................. 

רצועות חזה עוף במרינדה, מלפפון חמוץ, פסטו עגבניות ורוקט. 
לחם אפוי במקום | לחם דגנים. מוגש עם סלט קטן

רביולי ארטישוק / רביולי גבינות ...................................................
חמאה, תרד, שמנת יין לבן, גבינת פטה ונגיעת סלסה

רביולי פולנטה ...........................................................................
יין לבן, שום, תרד ושמנת

המבורגר הבית ..........................................................................
220 גרם של בשר טרי מנתחים מובחרים בלחמנייה טרייה לצד צ'יפס הבית

תוספות: צ'דר | חזה אווז - 6 ש"ח. ביצת עין | בצל מטוגן | פטריות - 4 ש"ח
המבורגר ביונד מיט טבעוני .........................................................

מוגש לצד צ'יפס הבית

₪ 48
 

₪ 53
 

₪ 59
 

₪ 59
 

₪ 49

 
₪ 59

₪ 59

₪ 59
 

₪ 59

ימים א- ה 11:00-16:00 
בישיבה במקום, המחיר בהתאם למנה העיקרית

מנה ראשונה:
כרובית אפויה / ברוסקטת ברי וארטישוק / סלט סלק וגבינת שברה /

קפרזה / פוקצ׳ת הבית / פטה כבד (תוספת 5 ₪) 
מנה עיקרית: 

סלטים / פיצות / עיקריות טעימות 
יין הבית / שליש בירה / ברד ערק 15 ₪

עסקיות

המטבח שלנו אינו סביבה סטרילית מכל סוגי האלרגנים, למי שיש אלרגיה כלשהי אנא יידעו את המלצר.ית. תודה רבה!


