
טבעוני
ירוקים ברוטב פטריות שיטאקי ואורז ליד | 72

ריזוטו זוקיני 
פטה כבשים וטפנד זיתים | 78 

פפרדלה סרדינים אורטיז | 82

ריזוטו תירס בייקון ושרימפס | 98

מעורב ירושלמי של ים 
קלמרי ושרימפס בראס אל חנות, בצל סגול וכוסברה | 108

שורט ריבס
בלי עצם 8 שעות בתנור בברביקיו יפני | 96

פרגית בקארי צהוב
חלב קוקוס, אורז בסמטי ואפונה | 92

שניצל עגל 
קונקסה עגבניות ופרמז׳ן מוגש עם פירה | 96

קבב בקר
על פריקי, בצלים ועגבניות צלויות | 92

סרף אנד טרף 
פפרדלה חמאת עגבניות, שרימפס ונתחי פילה בקר | 112

פילה לברק צלוי
זוקיני ועגבניות שמש | 118

פורל שלם 
אסיאתי קריספי | 118

נתח קצבים פרוס 
גרמולטה ותפו"א מדורה | 108

אנטריקוט פרימיום 300 גרם  | 135

 לחם
ומשהו ליד | 18 

גספאצ'ו עגבניות 
ופלפלים | 28

סטייק כרוב צלוי
וקרם פרש | 42

כבד קצוץ
קורנישונים, גריסיני 

קימל וקונפיטורה | 42

קרפצ׳יו סלקים 
מפוחמים 

קרם פרש ופקאן 
מסוכר | 38

כרובית אלה גובי 
עם תפו״א ובצל סגול 

בגראם מסאלה | 38

סלט ירקות אחרים
זוקיני, סלק, קרצ׳ופי 

ופטה כבשים | 58

 סלט מוצרלה דה 
בפאלו ואנשובי

פלפלים שרופים 
ועגבניות | 62

סלט קיסר 
 קלאסי | 44

בייקון ושרימפס | 68

פסה
טונה אדומה, עשבי 

תיבול, צ׳ילי ובוטנים 
עטופים בלב חסה | 58

קלמרי רטטוי
 קרם חציל שרוף 

ולאבנה | 64

פורי אסאדו מפורק | 58

טטאקי פילה בקר
רוטב פונזו | 62

~  סלט ירוק / פירה / אורז | 14   
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- ארוחת שף -
לחם ומטבלים, 4 ראשונות לבחירת השף
 )מוגשות למרכז השולחן( ומנה עיקרית  

~ עיקריות שמחירן 98 ומטה | 135
~ עיקריות שמחירן 98 ומעלה | 165

- ארוחת טעימות -
המיטב של היום | 265 לסועד


