ארוחת בוקר ישראלית זוגית ₪ 118.....................................

שתי ביצים עשויות כבקשתך ,סלט ירקות מתובל 9 ,מטבלי
השף ,מיקס לחמים עם ריבה וחמאה ,לימונדה /תפוזים
וקפה /תה
שתי ביצים עשויות כבקשתך ,סלט ירקות מתובל ,מטבלי
השף ,מיקס לחמים עם ריבה וחמאה ,לימונדה /תפוזים
וקפה /תה

ראשונות לבחירה

חציל ובורגול
חציל בלאדי שרוף באש גלויה עם סלט טאבולה
של בורגול ועשבי תיבול בנגיעות טחינה

מרק מינסטרונה

מרק ירקות עשיר ,שמן זית ,בתוספת פסטה

סיגר פורמג’יו

מרק בצל עשיר וסמיך עם טוסטון ופרמז‘ן

עלי סיגר במילוי גבינות ,חציל מטוגן וזיתים
שחורים .מוגש עם רוטב יוגורט בצד
(בתוספת )₪ 5

מרק בצל צרפתי
מרק פונגי
מרק פטריות שמפיניון בשמנת ,מוגש בלחם
כפרי (בתוספת )₪ 10

בוקר אה לה פונגי ₪ 66............................................................

מרק היום

אומלט עבה ואוורירי בתוספת פטריות שמפיניון ,פסטו,
מוקרם בגבינת פרמז‘ן .מוגש בתוספת סלט ירקות מתובל,
מטבלי השף ,מיקס לחמים ,ריבה וחמאה ,לימונדה /תפוזים
וקפה /תה

שאל/י את המלצר/ית

סלט ירוק

אומלט עבה ואוורירי בתוספת עלי תרד טריים ,גבינה
בולגרית וזיתים ירוקים ,מוקרם בגבינת פרמז‘ן ,מוגש
בתוספת סלט ירקות מתובל ,מטבלי השף ,מיקס לחמים,
ריבה וחמאה ,לימונדה /תפוזים וקפה /תה

קרפצ’יו סלק ופטה
פרוסות דקיקות של סלק ,שמן זית ,לימון טרי,
בלסמי מצומצם ,עלי גינה ,גבינת פטה מגורדת,
גילוחי פרמז’ן ותערובת פיצוחים

בוקר על פוקצ’ה ₪ 64...............................................................

קרוסטיני עגבניות

שתי ביצי עין הנאפות בתנור לבנים על פוקצ‘ה בתוספת
רוטב פסטו ,שמנת ,מוקרם בגבינת מוצרלה עם עגבניות
מעל .מוגש בתוספת סלט ירקות מתובל ,מטבלי השף ,ריבה
וחמאה .לימונדה /תפוזים וקפה /תה

סלט עגבניות מתובל בריחן טרי,שום ושמן זית
וגבינת פרמז‘ן ,מוגש על לחם קלוי

פטריות בטמפורה

בוקר איטלקי ₪ 62.....................................................................

פטריות שמפיניון מטוגנות בבצק טמפורה ברוטב
טריאקי ושומשום קלוי

פריטטה אוורירית עם תפו”א וקוביות עגבניות מוגש בתוספת
סלט ירקות מתובל ,מטבלי השף ,מיקס לחמים ריבה וחמאה,
לימונדה/תפוזים וקפה/תה

ברבוניה פריכה
פילטים של ברבוניה בציפוי פריך על מצע
בורגול ועשבי תיבול  ,שמן זית ולימון בנגיעות
רוטב איולי (בתוספת )₪ 15

ארנצ’יני מטוגן

שלל חסות ברוטב ויניגרט עם מקלוני ירקות
ונבטים

בוקר פריטטה דה ספינצ’י ₪ 68.............................................

עסקית צהריים

ארוחת בוקר ישראלית₪ 64....................................................

ארוחת בוקר

מוגש בימים א-ה מ,9:00-17:00 -
ביום ו’ משעה  – 09:00עד סגירה
שידרוגים:
תוספת משקה בבקבוק  | ₪ 7שתייה חמה גדולה ₪ 3
חלב סויה  |₪ 3תוספת מטבל ₪ 4
שידרוג לארוחות בוקר זוגית בלבד
שקשוקה  | ₪ 15שקשוקה סצילינית ₪ 20
קרוק בנדיקט ₪ 20

מוגש בימים א-ה מ ,11:00-17:00 -יום ו’ משעה  11:00עד סגירה
העסקית כוללת :מנה ראשונה ,עיקרית ,שתייה אחת לבחירה
(תפוזים/לימונדה/כוס סודה/קפה/תה)
תוספות :לימונענע גרוס/גרניטה קפה  | ₪ 8שליש בירה קלסברג טובורג מהחבית/
כוס יין הבית טפרברג  /סירה ,שרדונה סמיון ₪ 14
תוספת משקה בבקבוק  | ₪ 7תוספת לחם שום/פוקצ’ה ₪ 15

כדורי ריזוטו פריכים במילוי עשבי תיבול טריים
וגבינת מוצרלה על מצע רוטב
עגבניות בנגיעת פסטו (בתוספת )₪ 10
סלט פטריות וארטישוק טוסקני
פטריות צלויות במחבת עם פרוסות ארטישוק,
זיתי קלמטה ועגבניות מיובשות בשמן זית
מתובל בשום ועשבי תיבול על מצע שלל חסות
בתוספת קרוטונים וגבינת פרמז‘ן
(בתוספת )₪ 10

קריספי ניוקי
בצקניות ניוקי בציפוי פריך מוגשות לצד רוטב
עגבניות איטלקי ונגיעות פסטו (בתוספת )₪ 10

פלטת אנטיפסטי
בטטות ,קישואים ,חצילים ,פלפלים ,שום
ועגבניות -אפויים בגריל עם עשבי תיבול בחומץ
בלסמי

בוקר שקשוקה ₪ 64.......................................................

שתי ביצי עין על רוטב עגבניות פיקנטי ,פלפלים ועשבי
תיבול מוגש במחבת לוהטת לצד סלט ירקות מתובל בשמן
זית ולימון ,טחינה ,מיקס לחמים ,לימונדה/תפוזים וקפה /תה
שקשוקה סיצליאנית₪ 66.......................................................

שתי ביצי עין על רוטב עגבניות פיקנטי ,פלפלים ועשבי
תיבול בתוספת גבינת פטה וחצילים .מוגש במחבת לוהטת
לצד סלט ירקות מתובל בשמן זית ולימון ,טחינה ,מיקס
לחמים ,לימונדה/תפוזים וקפה /תה
קוראסון בנדיקט₪ 62...............................................................

קרואסון חמאה ,גבינת שמנת ,סמוק סלומון ביצת עין
פלפלים קלויים רוטב הולנדז מגיע לצד סלט שורשים מוגש
עם שתיה קרה/חמה/לימונדה/תפוזים/קפה

חסה ,עגבניות ,מלפפונים ,סלט טונה ,קוביות תפו”א
אפוי ,פטריות שמפניון ,בצל סגול ,זיתי קלמטה ,ביצה
קשה ברוטב ויניגרט ונגיעות איולי שום

רומא

סלטים
טונה

יווני
שלל חסות ,עגבניות ,צנוניות ,מלפפונים ,בצל ,בתוספת
מקלוני קרוסטיני ,גבינת פטה ,פלפלים קלויים ,שמן זית,
זעתר ,זיתי קלמטה

סלט שורשים
מקלוני סלק ,גזר ,שומר ,סלרי ,קולורבי ונבטים מוגש
על שלל עלי בייבי בויניגרט הדרים ,חמוציות ,תערובת
פיצוחים וסילאן.

סלט סביח
מלפפון ,עגבנייה ,בצל סגול ,פטרוזיליה ,מלפפון חמוץ,
קוביות חצילים ,גרגרי חומוס ,תפוח אדמה חם ,ביצה
קשה ,בעיטור טחינה עדינה .מוגש על לאפה חמה

כריכים

לבחירה בלחם הבית  /לחם בריאות
מוגש בתוספת סלט ירוק
כריך טוניסאי
אריסה ,לימונים כבושים ,טונה ,מלפפון חמוץ ,ביצה
קשה

כריך טונה
ביצה קשה ,פלחי ירקות וסלט טונה מעודן

כריך בלקני
פסטו ,חציל קלוי ,פרוסות עגבנייה וגבינת פטה

כריך סביח
חציל קלוי ,טחינה ,ביצה קשה ,מלפפון חמוץ

פוקצ‘ינה משוחה בפסטו בליווי חצילים קלויים ,פרוסות
עגבנייה ,פטה ומוצרלה .בליווי סלט ירוק

טוסט פועלים
ג’בטה איטלקית פתוחה ,רוטב עגבניות בתוספת ביצה
קשה ,זיתים ירוקים ,בצל סגול ,מוקרם בגבינת מוצרלה.
בליווי סלט ירוק

פיצות

הפיצות נאפות במקום בתנור לבנים עם הזמנתך
מרגריטה
רוטב עגבניות טריות וגבינת מוצרלה (עם שתי תוספות
לבחירה)
מבחר תוספות לפיצה :זיתים ירוקים/שחורים ,טונה,
פטריות ,עגבניות ,חצילים ,קישואים ,תירס ,פלפלים,
גבינה בולגרית ,בצל ,ארטישוק ,תוספת גבינה.

פיצה ביאנקה
רוטב אלפרדו ,רוטב פסטו ,גבינת מוצרלה ופרמז’ן

שמן זית ,עגבניות מיובשות ,פרוסות שום טרי ,זיתי
קלמטה ,עשבי תיבול וגבינת פטה מגוררת

ספגטי פומודורו
רוטב עגבניות טריות ,שום וריחן טרי

ספגטי פסטו שמנת
רוטב שמנת פסטו ,יין לבן ,שום ,גבינת פרמז‘ן וריחן טרי

ספגטי אלפרדו
רוטב שמנת ,יין לבן ,חמאה ופרמז‘ן

ספגטי פונגי
רוטב שמנת ,פטריות שמפיניון ,יין לבן ושום

פנה בטטה שמנת
רוטב בטטה שמנת ,יין לבן ,חמאה ופרמז‘ן

פנה מלנזנה
קוביות חצילים ,פלפלים קלויים ,זיתים ירוקים ברוטב
עגבניות טריות וריחן טרי

פנה דולצ‘ה
פלפלים קלויים ,פטריות ,בצל ,גזר ,תירס ושעועית,
ברוטב טריאקי

פנה אלה פוטנסקה

טונה

רוטב עגבניות טריות ,טונה ,זיתים ירוקים וריחן טרי

רוטב עגבניות ,טונה ,בצל ,זיתים ירוקים וגבינת מוצרלה.

פנה ארביאטה

פיצה טבעונית
רוטב עגבניות טריות וגבינה טבעונית.

רוטב עגבניות טריות ,צ‘ילי חריף ,פטריות שמפניון ,זיתי
קלמטה ,שום וריחן טרי (ניתן להזמין לא חריף)

₪

סלט כפרי
מלפפון ,עגבנייה ,בצל סגול ,פטריות שמפניון ,מקלוני
גזר ,על מצע חסה בתוספת בורגול ,נענע ,עדשים וגרגרי
חומוס מבושלים ,מתובל בשמן זית לימוני.

מיגוון מנות הנאפות עם הזמנתך
בתנור הלבנים שלנו

ספגטי אלה אוליו

עסקית 59

ניתן להוסיף לחם הבית/בריאות בתוספת  7ש”ח

מתנור הלבנים שלנו

פסטות

כריכים

מוגש עם סלט ירוק
כריך סלמון חם מוגש בלחם הבית/בריאות

קוביות פילה סלמון מתובלות מוקפצות עם פטריות ,בצל
סגול ,שום ויין לבן על מצע רוטב איולי ועלי רוקט בליווי
סלט ירוק
כריך חלומי מוגש בלחם הבית/בריאות

גבינת חלומי צרובה ,עגבנייה ,מלפפון חמוץ ,חסה ורוטב
איולי שום ,בליווי סלט ירוק

ניתן להוסיף לחם הבית/בריאות
בתוספת  7ש”ח

פסטות

רדיאטורה פרימוורה

הפיצות נאפות במקום בתנור לבנים עם הזמנתך

שום טרי ,פרוסות ארטישוק ,פלפלים צבעוניים ,זיתי
קלמטה ,פסטו,שמן זית ,טימין טרי ,גבינת פטה ,פרמז‘ן
ופטרוזיליה קצוצה

פיצה קרצ‘ופי

רדיטורה קרצ‘ופי
ספגטי סלמון
ספגטי סלמון אלה אוליו
נתחי סלמון צרוב בשמן זית ,מתובלים בעגבניות מיובשות,
קוביות חציל וזיתי קלמטה (מומלץ פיקנטי)

סלט סלמון חם
פטריות שמפניון פלפלים ,בצל סגול ,גזר ,שעועית ירוקה
עדינה וקישואים מוקפצים עם קוביות פילה סלמון,
שומשום ,שום ויין לבן על מצע שלל חסות בויניגרט
בעיטור רוטב טריאקי

ניוקי פסטו
בצקניות מתפוחי אדמה ברוטב שמנת ,עגבניות וריחן
טרי

רביולי בטטה
במילוי בטטה ברוטב אלפרדו

רביולי צאן
במילוי גבינת עיזים ברוטב שמנת פסטו ,בתוספת עגבניות
מיובשות וזיתי קלמטה

רביולי גבינה

מנות הנאפות עם הזמנתך בתנור הלבנים שלנו
טוסט פונגי
גבטה איטלקית פתוחה ,פטריות טריות ,רוטב שמנת
פטריות ,מוקרם בגבינת מוצרלה מוגש בליווי סלט ירוק

תפו“א מוקרם
ברוטב פטריות ושמנת מעודן ,מוקרם בגבינת מוצרלה

טוסט סלמון
ג’בטה איטלקית פתוחה ,פסטו ,גבינת שמנת ,סלמון
מעושן ,בצל ,זיתים שחורים מוקרם במוצרלה ופרמז’ן

שכבות פסטה טרייה רוטב רוזה ,חצילים ,גבינת פרמז‘ן,
גבינת עיזים ,גבינת שמנת וגבינה בולגרית מוקרם בתנור
בגבינת מוצרלה

קיש בטטה
מאפה בצק פריך במילוי בטטות ,כרישה וגבינת פרמז‘ן
בליווי סלט ירוק ורוטב אלפרדו

קיש פטריות

במילוי גבינה ברוטב שמנת פטריות

מתנור הלבנים שלנו

שכבות פסטה טרייה ,פטריות שמפיניון בשמנת ,רוטב
עגבניות ,ריחן טרי מוקרם בתנור בגבינת מוצרלה.

לזניה ארבע הגבינות

בצקניות מתפוחי אדמה ברוטב שמנת פסטו וגבינת פרמז‘ן

ניוקי סלסה רוזה

לזניה פטריות

₪

סלט פטריות ובטטה
פטריות שמפניון וקוביות בטטה מוקפצים בעשבי תיבול,
שום ורוטב צ’ילי מתוק על מצע מיקס חסות עם ויניגרט
הדרים ושומשום

רוטב עגבניות ,בזיליקום טרי ,גבינת מוצרלה ,גבינת פרמז‘ן,
גבינת עיזים וגבינה צהובה

נתחי סלמון ברוטב שמנת ,יין לבן ,שום ועירית

ניוקי ארבע הגבינות

סלט חלומי ובטטה

פיצה  4גבינות

פרוסות שום טרי ,פרוסות ארטישוק ,בצל סגול ,יין לבן
פסטו ושמנת

בצקניות מתפוחי אדמה ברוטב שמנת ,גבינת פרמז‘ן,
פטה וגבינת עיזים

מקלות גבינת חלומי בציפוי פריך וקוביות בטטה חמים
על מצע שלל חסות ,עגבניות שרי ,פטריות שמפיניון,
מקלוני גזר פריך ומיקס פיצוחים בנגיעות סילאן מתובל
ברוטב ויניגרט

רוטב עגבניות ,פרוסות ארטישוק ,בצל סגול ,זיתי
קלמטה וגבינת מוצרלה
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סלטים

פיצות

רדיטורה מלנזנה
קוביות חצילים ,פלפלים קלויים ,זיתים ירוקים ברוטב
עגבניות טריות וריחן טרי

מאפה בצק פריך במילוי מבחר פטריות וגבינת פרמז‘ן
בליווי סלט ירוק ורוטב אלפרדו

רביולי ארטישוק
ברוטב סיציליאני :שמן זית ,פלפלים ,קוביות חצילים,
פטריות שמפניון ,גבינת פטה ופרמז‘ן

ניוקי סלק
ברוטב שמנת ,עגבניות מיובשות ,יין לבן ,חמאה ופרמז‘ן

רדיטורה דולצ‘ה
פלפלים קלויים ,פטריות ,בצל ,גזר ,תירס ושעועית,
ברוטב טריאקי

רדיטורה אלה פוטנסקה
רוטב עגבניות טריות ,טונה ,זיתים ירוקים וריחן טרי

רדיטורה ארביאטה
רוטב עגבניות טריות ,צ‘ילי חריף ,פטריות שמפניון ,זיתי
קלמטה ,שום וריחן טרי (ניתן להזמין לא חריף)

בלינצ’ס פטריות
בלינצ’ס במילוי תערובת גבינות ,פטריות שמפניון ובצל,
ברוטב שמנת פטריות ,מוקרם בגבינת מוצרלה

איטלקית כשרה למהדרין

מגיע בליווי תוספת :ירקות אנטי פסטי /שעועית
ירוקה מוקפצת עם פטריות ,עגבניות שרי ובצל סגול
/צ’יפס  /תוספת היום  /סלט ירוק  /הום פרייז
דניס אלפרדו ₪ 98.....................................................................
פילה סלמון ₪ 72.................................................................

אפוי בתנור לבנים במעטפת תבלינים ,שום ויין לבן
אמנון בשמן עמוק ₪ 79...........................................................

במעטפת תבלינים עדינה בתוספת בצל מטוגן קריספי
פילה אמנון ₪ 69........................................................................

אפוי בתנור לבנים בשמן זית,שום ועשבי תיבול
לברק סיציליאני ₪ 110............................................................

אפוי בתנור לבנים עם פרוסות שום ,מעטפת תבלינים עדינה
ושמן אלה אוליו

תקף בהזמנת עסקית צהריים בלבד
תפוחים עם קינמון בשכבת בצק פריך ודק .מוגש עם כדור
גלידת וניל
סופלה ₪ 32.................................................................................

מעדן שוקולד מבפנים ופריך מבחוץ ,מוגש עם  2כדורי
גלידה לבחירה וקצפת
עוגת גבינה ניו יורקית ₪ 30...................................................

עוגת גבינה אפויה ביתית עשירה מאוד ,על מצע של עוגיות
חמאה ברוטב פירות יער

קינוחים

קראמבל תפוחים₪ 32.............................................................

ברבוניות ₪ 75.............................................................................

פילטים של ברבוניות פריכות במעטפת תבלינים עדינה

עסקית דגים

דניס אפוי בתנור לבנים עם שיני שום עשבי תיבול ושמן זית

קדירת דייגים ₪ 76.........................................................

פילה אמנון ברוטב עגבניות פיקנטי ,שום ,פלפלים ,פרוסות
עגבנייה בשלה ועשבי תיבול .נאפה בתנור לבנים ומוגש
בתוספת פוקצ‘ה חמה ,טחינה בלאדי ,סלט ירקות (לא מגיע
עם תוספת חמה)
סלמון בקראסט של פיצוחים וטאריאקי ₪ 82...............

על מצע של שעועית עגבניות שרי וניוקי ברוטב אלה אוליו

וופל בלגי ₪ 35...........................................................................

בליווי קצפת וכדור גלידה וניל
קנאפה אלפרדו ₪ 35................................................................

שערות קדאיף גבינת ריקוטה ומוצרלה מוגשים לצד גלידת
וניל פרורי מקרון ופיסטוקים קלויים

תוספות
קצפת  7 -ש”ח .כדור גלידה (שוקו /וניל /וניל עוגיות/
סורבה /וניל פקאן)  11 -ש”ח

* המטבח באלפרדו מכיל גלוטן
מנות טבעוניות -חלקן מותנות
בהורדת הגבינה מן המנה
*התמונות להמחשה בלבד

