ראשונות
קרוקטים גבינות בליווי צ'אטני ₪ 39
קרפצ'יו פילה בקר ונגיעות קרם חציל שרוף ₪ 45
עגבניות ומוצרלה  -של דניאלה ₪ 48
פטה כבדי עוף ,פוקצ'ת באגט ,צ'אטני עגבניות ₪ 45
פורל בסגנון גרבלקס בליווי רוטב חזרת ₪ 38
סלקים ביוגורט בופאלו וטחינה ₪ 45
סביצ'ה ₪ 46
סלט שוק ,ירקות ,עלים ועשבי תיבול ₪ 49
סלט קוסקוס ובצל מדורה בוניגרט קארי ₪ 48
סלט סגול ,כרוב סגול קינואה עשבי תיבול חמוציות ואגוזים 49
סלט עלים מהגינה ,תערובת גרעינים קלויה ,אגסים ביין לבן וגבינה כחולה ₪ 52
מחבתות ופוקצ'ות מהטאבון  -להתחלה
לחם הבית ₪ 22
סלק וגבינת עזים בדבש וטימין ₪ 35
פטריות בחמאת שום ₪ 48
חציל שרוף על טחינה ₪ 39
בטטה צלויה במילוי תרד וריקוטה משק הבופלו ₪ 49
פוקצ'ת תמרים ,גבינת עזים ופלפל חריף ₪ 47
מהטאבון לעיקרי :
פיצה מרגריטה -פשוט וקלאסי ₪ 48
*תוספות לבחירה :תירס,בצל ,זיתים ירוקים ,בטטה,עגבניות ופטריות ₪5
גבינת פטה ,אנשובי ,זיתי קלמטה ₪7
גבינת עזים ₪10

פיצה ביאנקה 4,גבינות ,רוקט ואגסים ביין ₪ 58
פיצת הנקניקים של אדווארדו ₪ 58
פיצה פיטריות ₪ 55
לברק שלם במילוי מוצרלה טרייה ועשבי תיבול ,רוטב ים תיכוני ותפוח אדמה אפוי ₪ 128
דניס אביבי ,עגבניות ,תרד ,טחינה וסומק ,בטאבון ₪ 128
מחבת נקנקיות של אדווארדו על תבשיל צ'ילי קון קרנה ,עם עלי תרד וביצים ₪ 65
קלזון פלפלים ,זיתים וגבינת קשקבל ₪ 58

עיקריות
המבורגר על פולנטה פטריות ברוטב יין אדום ₪75
אנטריקוט ברוטב שמנת פלפלת ותפוח אדמה טאבון בחמאת שום ₪139
חזה עוף במילוי פסטו ,עגבניות לחות על סלט עלים חם ,קרוקטים של תפוח אדמה ₪75
שניצל עגל ,פירה,ורוטב טרטר ₪69
פרגית בגרידת הדרים על ריזוטו אפונה ירוקה ₪75
סלמון בקראסט ים תיכוני על פירה ורוטב תפוזים ₪108
פיש אנד צ'יפס כמעט כמו בלונדון ₪79
ניוקי פילה בקר ,ראגו פטריות ואורגנו פריך ₪95
ניוקי ריקוטה פריך בקולי עגבניות עם זוקיני ,צלפים וזיתי קלמטה ₪69
ריזוטו היום ₪68
פסטה רדיאטורי ,נקניקיות צ'וריסו ברוטב ים תיכוני ₪64
טליאטלה פיטריות ₪64

