
 

  31£  ספגטי ברוטב עגבניות
  

16£   פטוצ'יני מוקרם בשמנת פטריות  
 

  7£1 מזרח תיכוניתפסטה 
. זיתים בצל אדוםרוטב עגבניות. 
. קישואחצילשחורים.  

 
  7£1 נודלס ירקות מוקפצים

פלפל צבעים. קישוא. בצל. פטריות. 
צ'ילי מתוק -גזר. רוטב סויה   

8£הוסף סלמון     
10£הוסף טונה   

 
  8£1 בולונז טונה

. גזר. שבבי טונהרוטב עגבניות עם 
 בצל אדום. זיתים. גבינת פרמז'אן

 
  9£1 ניוקי תפוח אדמה

 רוטב רוזה. תרד. פטריות. פרמז'אן.
 

  9£1 פסטה אפויה בתנור
רוטב עגבניות שמנת. בצל אדום. 

. גבינת מוצרלה זיתים שחורים
 מותכת.

 
  20£ לזניה

שכבות רוטב בשמל. ירקות קלויים. 
 פסטה ומוצרלה

 
  21£ פסטו

פטוצ'יני. שמנת פסטו. חציל. בצל 
  אדום. זיתים. סלמון מעושן

 
  21£ רביולי

תרדגבינה / בטטה / פטריות /   
 רוטב לבחירה

 עגבניות / שמנת / רוזה / פסטו 
 

  52£ ריזוטו סלמון
. ריזוטו איטלקי. סלמון מוקפץ. פטריות

רוטב שמנתקישוא. אספרגוס.   
 

  52£ סלמון פטוצ'יני
פסטה פטוצ'יני. סלמון מוקפץ. 

פטריות. קישוא. אספרגוס. רוטב 
 שמנת

 
  32£ אצבעות דג

 עם צ'יפס וסלט
 

  52£ פיש אנד צ'יפס
 מוגש עם סלט

 
  82£ סלמון טריאקי

פילה סלמון ברוטב טריאקי. ירקות 
בסמתימוקפצים. אורז   

 
  92£ סטייק סלמון

ריזוטו מוקרם עם סלמון מעושן 
 פטריות ואספרגוס. ברוקולי מאודה

 
  30£ סלמון טנדורי

תפוחי אדמה אפויים. קישוא. חציל. 
  תרד. רוטב קארי מוקרם

 
  31£ מצופהדג בקלה 

פירה. קישוא ועגבניות צלויים. 
  אספרגוס. זיתים. רוטב צלפים ויין לבן

 
  33£ פילה בס

תפוחי אדמה ובטטה אפויים. עגבניות 
ברוקולי. רוטב צרובות. שעועית לבנה. 

 לימון שמנת
 

  63£סטייק טונה 
. אספרגוס. גזר תפוחי אדמה אפויים

-ופטריות מוקפצים. רוטב פלפלית
 שמנת

  
 

תפוחי אדמה אפויים/  / אורז / צ'יפס
  6£ סלט קטן

 
  7£ ברוקולי

 
 

  3.501£  פיצה קלאסית
  
  50£1.תוספות 

. חציל. תירס. בצל. פטריות. זיתים
חריף. תרד. יםפלפל  

2£ תוספת גבינה / טונה  
 

  5£1קלזונה 
 פטריות. רוטב רוזה

 
  5£1פיצה טראפל 

פטריות. שמן רוטב עגבניות. מוצרלה .
 כמהין

 
  6£1 פיצה פיורנטין

זיתים תרד. רוטב עגבניות. מוצרלה. 
פרמז'אן. ביצה..שחורים   

 
  7£1 פיצה ארבע גבינות

מוצרלה. פטה. חלומי.  .רוטב עגבניות
 פרמז'אן

 
  20£ פיצה טונה קרפצ'יו

. טונה צרובה. מוצרלהעגבניות. רוטב 
 עלי רוקט

 
  1.50£שלשיית רטבים לפיצה 

שוםפסטו.  אלף האיים.  
 
 

 
  9£ ''9פיצה 

 
  9£פסטה ברוטב עגבניות 

 
  10£ פסטה מוקרמת

 
  10£ פנקייקים

 
  21£ אצבעות דג עם צ'יפס

 
 

PASTA 

 FISH פסטה

 דגים

SIDE 

 תוספות

PIZZA 

 פיצה

KIDS 

 ילדים



  £4.50 הבית ג'בטה /לחם שום  לחם
  

£8 מרק הבית  
 
10£י  סוש  

סלמון אבוקדו / טונה טמפורה / סלמון 
-אבוקדו בפנקו מטוגן קל / אספרגוס

  מוצרלה בצ'ילי מתוק
  

1£1רול ירקות   -ספרינג  
 

  1£1 פלטת מזטים
 מבחר מטבלים עם לחם הבית

 
  1£1 חציל קלוי

טחינה. צנוברים. רוטב יוגורט. לחם 
 הבית

 
  2£1 פטריות מטוגנות

חמאת שום. מוצרלה. עלי רוקט. 
 עגבניות. גרעיני רימון. אגוזי מלך

 
  2£1 אבוקדו וסלמון מעושן

 על חביתת תירס. רוטב יוגורט
 

  3£1 סלט שלושה צבעים
אבוקדו. עלי רוקט. עגבניות פרוסות. 

זיתים שחורים. גבינת בוקונצ'יני. רוטב 
 פסטו

 
  3£1 אנטיפסטי ירקות קלויים
 מוגש עם טחינה

 
  4£1 פרמיג'יאנה

 חציל ממולא בגבינה ברוטב עגבניות
שמנת  עם  

 
  6£1קרפצ'יו טונה 

טונה צרובה. עלי רוקט. פלפל קלוי. 
 זיתים שחורים. חומץ בלסמי

 
 

 
  3£1 טוסט גבינה

 עם רוטב שמנת פטריות וסלט קטן
 

  5£1 אבוקדו על טוסט
וסלמון מעושן עם ביצי עין  

 
  5£1 אומלט

 גבינה / בצל / פטריות / עגבניה / תרד
 מוגש עם סלט

 
  5£1 תפוח אדמה אפוי

טונה / שעועית ברוטב עגבניות / 
 מוצרלה

 מוגש עם סלט
 

  5£1 מקושקשת בלחם הבית
 עם מוצרלה וסלט

 
  6£1 שקשוקה

 עם חצילים ופלפל קלוי 
 

 
 

  5£1 קיסרסלט 
עלי חסה. אבוקדו. עגבניות. פטריות. 

אנשובי -קרוטונים. רוטב פרמז'אן   
 

  8£1 סלט קינואה
עלי חסה.ירקות קלויים. פטריות 

 מוקפצות. אספרגוס
 

  9£1סלט חלומי 
גנים ברוטב צ'ילי ירקות שורש מטו

מתוק. סלק מגורד. עלים פריכים. 
צרובהקריספ בטטה. גבינת חלומי   

 
  20£ אבוקדו -סלט לבבות דקל 

עלי חסה. לבבות דקל. אבוקדו. צנון 
חתוך. מלפפון. עגבניה. ביצה קשה. 
זיתים שחורים. בצל אדום. תירס. 

שמן זית-סלט טונה. ויניגרט לימון  
 
 

 

SALADS 

 סלטים

  

 
 

 
                                     

 
 

 

 
 
 
 

 
 

  20£ סלט גבינת קממבר
אבוקדו. סלק. עלי חסה. חציל. זיתים. 

עגבניה. פקאן מקורמל. בצל אדום. 
גרעיני רימון. טוסט מחמצת עם 

 קממבר. ויניגרט מייפל פקאן
 

  20£סלט מוצרלה 
לי.נבטי אספסת. אגוזי קינואה. ברוקו

פקאן מקורמלים. אבוקדו. גרעיני 
רימון. סלק מגורד. כדורי מוצרלה 

 מטוגנים. רוטב צ'ימיצ'ורי
 

  22£ סלט שלוש גבינות
עלים פריכים. גבינת קממבר. גבינת 
פטה. גבינת חלומי. ענבים. תותים. 

זיתים. אבוקדו. עגבניה. גזר מגורד. 
פקאן מקורמל. בצל אדום. קריספ 

 בטטה. רוטב אגוזי מלך ודבש
 

  24£ סלט בס
דג בס מרוח ברוטב פסטו עם פרמז'ן. 

ברוקולי. . עלי רוקט.דלעת אפויה
קלויים. שעועית ירוקה. אגוזי מלך 

 –ויניגרט לימון  גרעיני רימון. .לבן אגס
 שמן זית

 
  62£ סלמוןסלט 

שקדים אפויים. . אבוקדו. סלמון בגריל
אספסת. שעועית ירוקה. גזר. 

פטריות. דלעת. סלק. פלחי תפוז. 
 ויניגרט סויה ודבש 

 
 

SALADS cont. 

 סלטים - המשך

BRUNCH 

 בראנץ'
STARTERS 

 ראשונות

 


