
במילון מונחי הגסטרונומיה, אלפרדו פירושו רוטב 
איטלקי עשיר, עשוי שמנת, גבינת פרמז’ן וחמאה. 

הרוטב מתמזג בטבעיות עם כל סוגי הפסטות.
הרוטב המכונה ‘אלפרדו’ נוצר בשנות העשרים של 

המאה הקודמת, על ידי איטלקי בשם אלפרדו די ללו, 
שגם העניק לה את שמו.

על שם המנה האיטלקית המפתה כל כך, קרויה 
מסעדת “אלפרדו” – שהתחילה כמסעדה איטלקית 

 כשרה ויפייפיה, שנמצאת בלב פארק קסום,
בפתח תקווה ובמהרה הפכה לשם דבר.

מסעדת “אלפרדו” מספקת בריחה מושלמת מהשגרה. 
בשעות הבוקר והצהריים תוכלו להנות ב”אלפרדו” 

מעסקיות משתלמות ובשאר שעות היום מציעה 
המסעדה חוויה קולינרית בטעמים איטלקיים אהובים, 

 הכוללים פסטות, פוקצ’ות, לזניות, סלטים,
מנות דגים ועוד.

המסעדה כשרה למהדרין
)חתם סופר פתח תקווה(

איטלקית כשרה למהדרין
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₪ 42 ................................................................. קרפצ’יו סלק ופטה
פרוסות דקיקות של סלק, שמן זית, לימון טרי, בלסמי מצומצם, עלי גינה, 

גבינת פטה מגורדת, גילוחי פרמז’ן ותערובת פיצוחים
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₪ 49 ......................................................................... קרפצ׳ו חציל
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מוגש עם פסטה

מרק סופה אה לה פונגי......................................................................... 44 ₪
מרק פטריות שמפיניון בשמנת, מוגש בלחם כפרי

₪ 36 ................................................................................... מרק בצל צרפתי
מרק בצל עשיר וסמיך מוגש עם טוסטון וגבינת פרמז’ן
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מוגש בתוספת סלט ירוק
₪ 62  .................................................................................. רומא

פוקצ‘ינה משוחה בפסטו בליווי חצילים קלויים, פרוסות עגבנייה, בולגרית ומוצרלה

טוסט פונגי............................................................................ 63 ₪
לחם איטלקי, פטריות טריות, רוטב שמנת פטריות מוקרם בגבינת מוצרלה
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₪ 58 ........................................................................ תפו“א מוקרם
ברוטב פטריות ושמנת מעודן, מוקרם בגבינת מוצרלה

₪ 70 ........................................................................ לזניה פטריות
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בולגרית מוקרם בתנור בגבינת מוצרלה

קיש בטטה............................................................................ 66 ₪
מאפה בצק פריך במילוי בטטות, כרישה וגבינת פרמז‘ן מוגש עם רוטב אלפרדו בצד

₪ 66 .......................................................................... קיש פטריות
מאפה בצק פריך במילוי מבחר פטריות וגבינת פרמז‘ן מוגש עם רוטב אלפרדו בצד

₪ 66 ..................................................................... בלינצ’ס פטריות
בלינצ’ס במילוי תערובת גבינות, פטריות שמפניון ובצל, ברוטב פונגי, מוקרם בגבינת מוצרלה

*הפיצות נאפות במקום בתנור לבנים עם הזמנתך
₪ 56 .............................................................................................. מרגריטה

רוטב עגבניות טריות וגבינת מוצרלה
* מבחר תוספות לפיצה )כל תוספת 5 ₪(: זיתים ירוקים/שחורים, טונה, פטריות, עגבניות, 

חצילים, קישואים, תירס, פלפלים, גבינה בולגרית, בצל, ארטישוק, תוספת גבינה.
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רוטב אלפרדו, רוטב פסטו, גבינת מוצרלה ופרמז’ן
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רוטב עגבניות, פרוסות ארטישוק, בצל סגול, זיתי קלמטה וגבינת מוצרלה

₪ 64 ..................................................................................................... טונה
רוטב עגבניות, טונה, בצל, זיתים ירוקים וגבינת מוצרלה

₪ 66 .............................................................................. פיצה 4 גבינות
רוטב עגבניות, בזיליקום טרי, גבינת מוצרלה, גבינת פרמז’ן, גבינת עיזים וגבינה צהובה

₪ 62 .............................................................................. פיצה טבעונית
רוטב עגבניות וגבינה טבעונית

₪ 77 ................................................................................. פיצה בורטה
רוטב עגבניות, קונפי שום, עגביות שרי מוצרלה ועלי רוקט בנגיעות בלסמי מצומצם

פיצה ללא גלוטן............................................................................ 56 ₪
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פסטות
פסטות לבחירה: פנה/ספגטי )טבעוני(

רביולי: בטטה/גבינה/עיזים/ארטישוק/תרד ריקוטה בתוספת 10 ₪
ניוקי תפו”א בתוספת 10 ₪ / ניוקי סלק בתוספת 10 ₪
רדיאטורה בתוספת 10 ₪ / פפרדלה בתוספת 10 ₪

רוטב צאן............................................................................... 60 ₪ 
שמנת, פסטו, בתוספת עגבניות מיובשות וזיתי קלמטה

אלה אוליו.............................................................................. 59 ₪
שמן זית, שום, עגבניות מיובשות, פרוסות שום טרי, זיתי קלמטה, עשבי תיבול

וגבינת פטה מגוררת

פרימוורה............................................................................... 61 ₪
שום טרי, פרוסות ארטישוק, פלפלים צבעוניים, זיתי קלמטה, פסטו,שמן זית

טימין טרי, גבינת פטה, פרמז‘ן ופטרוזיליה קצוצה

₪ 54 ................................................................................ פומדורו
רוטב עגבניות טריות, שום וריחן טרי

קרצ‘ופי................................................................................. 61 ₪
רוטב שמנת, פרוסות שום טרי, פרוסות ארטישוק, בצל סגול, יין לבן ופסטו

אלה פוטנסקה........................................................................ 61 ₪
רוטב עגבניות טריות, טונה, זיתים ירוקים וריחן טרי

₪ 60 ............................................................................. ארביאטה 
רוטב עגבניות טריות, צ‘ילי חריף, פטריות שמפיניון, זיתי קלמטה, שום וריחן טרי

)ניתן להזמין לא חריף(

מלנזנה................................................................................. 60 ₪
קוביות חצילים, פלפלים קלויים, זיתי קלמטה ברוטב עגבניות טריות וריחן טרי

₪ 62 .......................................................................... פסטו שמנת 
רוטב שמנת פסטו, יין לבן, שום, גבינת פרמז‘ן וריחן טרי

בטטה שמנת.......................................................................... 62 ₪
רוטב שמנת, בטטה, יין לבן, חמאה ופרמז’ן.

₪ 61 ................................................................................ אלפרדו
רוטב שמנת, יין לבן, חמאה ופרמז‘ן

רוטב סלמון............................................................................ 72 ₪
נתחי סלמון ברוטב שמנת, יין לבן שום

₪ 72 ..................................................................... סלמון אלה אוליו
נתחי סלמון צרוב בשמן זית, מתובלים בעגבניות מיובשות, קוביות חציל וזיתי קלמטה 

)מומלץ פיקנטי(

₪ 63 .................................................................................... פונגי
רוטב שמנת פטריות שמפיניון, יין לבן ושום

ארבע הגבינות........................................................................ 66 ₪
רוטב שמנת, גבינת פרמז‘ן, פטה וגבינת עיזים

סלסה רוזה............................................................................ 61 ₪
שמנת, עגבניות וריחן טרי

₪ 72 .......................................................................... שמנת כמהין
רוטב שמנת פטריות שמפניון בתוספת כמהין

₪ 65 ........................................................................... רוטב ציידים
רוטב שמנת מתקתק בתוספת שברי ערמונים

פפרדלה   

רביולי   

ספגטי   

רדיאטורה   

פנה

ניוקי
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כריכים

₪ 62 ............................................................................ כריך סלמון
גבינת שמנת, עלי רוקט, צנוניות, פרוסות עגבנייה, סלמון מעושן ובצל סגול

₪ 68 ...................................................................... כריך סלמון חם 
קוביות פילה סלמון מתובלות מוקפצות עם פטריות, בצל סגול, שום ויין לבן על

מצע רוטב איולי, עלי רוקט - כריך חם

 ₪ 66 ............................................................................ כריך חלומי
גבינת חלומי צרובה, עגבנייה, מלפפון חמוץ, חסה ורוטב איולי שום - כריך חם

 ₪ 68 .............................................................................. כריך שוק
שניצל דג, חציל מטוגן, אריסה, טחינה, מלפפון חמוץ, מוגש בגבטה איטלקית

 *הכריכים לבחירה בלחם בריאות / לחם הבית
*הכריכים מוגשים בתוספת סלט ירוק

ילדים
ספגטי / פנה ברוטב עגבניות / שמנת 

או פיצה + תוספת אחת

כדור גלידה

₪ 54 ................................................................................. כוס שתיה
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סלטים

סלטים חמים

₪ 62 ......................................................................... סלט שורשים
מקלוני סלק, גזר, שומר, סלרי וקולורבי מוגש על שלל עלי בייבי בויניגרט הדרים, 

חמוציות, תערובת פיצוחים וסילאן.

₪ 68 .................................................................................... טונה
חסה, עגבניות, מלפפונים, סלט טונה, קוביות תפו”א אפוי, פטריות שמפניון

בצל סגול, זיתי קלמטה, ביצה קשה ברוטב ויניגרט ונגיעות איולי שום

₪ 59 ...................................................................................... יווני
שלל חסות, עגבניות, צנוניות, מלפפונים, גבינת פטה, פלפלים קלויים שמן זית, זעתר, 

זיתי קלמטה ובצל סגול בתוספת ברוסקטה

סלט כפרי ............................................................................. 62 ₪
מלפפון, עגבנייה, בצל סגול, פטריות שמפניון, מקלוני גזר, על מצע חסה בתוספת 

בורגול, נענע, עדשים וגרגרי חומוס מבושלים, מתובל בשמן זית לימוני 

סלט סביח........................................................................... 65 ₪
מלפפון, עגבנייה, בצל סגול, פטרוזיליה, מלפפון חמוץ, קוביות חצילים, גרגרי חומוס, 

תפוח אדמה חם, ביצה קשה, בעיטור טחינה עדינה.
מוגש על לאפה חמה

סלט קפרזה........................................................................... 72 ₪
מבחר עגבניות חתוכות על מצע אורוגולה בתוספת שקדים קלויים, זיתי קלמטה פסטו 

בזיליקום, מוצרלה טרייה, קרוטונים בנגיעות חומץ בלסמי.

₪ 72 .................................................................................. בורטה
כדור מוצרלה ממולא בקרם פרש ושמנת על מצע אורוגולה, עגבניות שרי

צבעוניות, בצל סגול בנגיעות של פסטו בזיליקום ובלסמי מצומצם

סלט סלמון חם...................................................................................... 79 ₪
 פטריות שמפיניון, פלפלים, בצל סגול, שעועית ירוקה עדינה, גזר וקישואים

מוקפצים עם קוביות פילה סלמון, שומשום, שום ויין לבן, על מצע שלל חסות בוינגרט 
בעיטור רוטב טריאקי

₪ 72 ................................................................................ סלט חלומי ובטטה
מקלות גבינת חלומי בציפוי פריך, קוביות בטטה על מצע שלל חסות, עגבניות שרי, 
פטריות שמפיניון, מקלוני גזר ומיקס פיצוחים בנגיעות סילאן מתובל ברוטב ויניגרט

סלט פטריות ובטטה.............................................................................. 68 ₪
פטריות שמפניון וקוביות בטטה מוקפצים בעשבי תיבול, שום ורוטב צ’ילי מתוק על מצע 

מיקס חסות עם ויניגרט הדרים ושומשום

₪ 72 .................................................. סלט פטריות וארטישוק טוסקני
פטריות צלויות במחבת עם פרוסות ארטישוק, זיתי קלמטה ועגבניות מיובשות
בשמן זית מתובל, שום ועשבי תיבול על מצע שלל חסות בתוספת ברוסקטה

וגבינת פרמז‘ן

ניתן להזמין לחם הבית ולחם בריאות בתוספת 10 ₪

ניתן להזמין לחם הבית ולחם בריאות בתוספת 10 ₪
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מנות טבעוניות- חלקן מותנות 
בהורדת מרכיבים מן המנה

* המטבח באלפרדו מכיל גלוטן

דגים

דניס אלפרדו....................................................................................... 114 ₪
דניס אפוי בתנור לבנים עם שיני שום עשבי תיבול ושמן זית בליווי סלט ירוק

₪ 99 ................................................................................... פילה סלמון
אפוי בתנור לבנים במעטפת תבלינים, שום ויין לבן בליווי סלט ירוק

אמנון בשמן עמוק.................................................................................. 89 ₪
במעטפת תבלינים עדינה בתוספת בצל מטוגן קריספי בליווי סלט ירוק

₪ 89 ............................................................................................ פילה אמנון
אפוי בתנור לבנים בשמן זית,שום ועשבי תיבול בליווי סלט ירוק

לברק סיציליאני................................................................................... 122 ₪
אפוי בתנור לבנים עם פרוסות שום, מעטפת תבלינים עדינה ושמן אלה אוליו

בליווי סלט ירוק

קדירת דייגים.......................................................................... 89 ₪
פילה דג 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 וטריאקי.................................................. 105 ₪
על מצע של שעועית, עגבניות שרי וניוקי ברוטב אלה אוליו )לא ניתן לשנות תוספת(

₪ 118 ..................................................................................... לברק חצי חצי
לברק חציו מטוגן וחציו אפוי בשמן זית ולימון בליווי סלט ירוק

* זמן הכנה כ 20 דקות
מגיע בליווי תוספת חמה לבחירה: ירקות אנטי פסטי /

שעועית ירוקה מוקפצת עם פטריות, עגבניות שרי ובצל סגול / 
צ’יפס/ הום פרייז / תוספת היום
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שתייה

שתייה חמה

₪ 13 .................................................................ZERO/קוקה קולה/דיאט קוקה קולה

₪ 13 ......................................................................................... ספרייט/זירו ספרייט

₪ 13 ............................................................................................................ פאנטה

₪ 13 ..............................................................................................................T פיוז

נביעות מים מינרלים/סודה................................................................................ 12 ₪

נביעות בטעמים תפוח / ענבים / אפרסק........................................................... 13 ₪ 

................................................................... קטן 15 ₪  / גדול 24 ₪  פרללה מוגז עדין 

תפוזים/לימונדה/סיידר צלול/ענבים.................................................................. 13 ₪

קנקן תפוזים/לימונדה....................................................................................... 32 ₪

מילק שייק במבחר טעמים: וניל/שוקו/וניל פקאן/וניל עוגיות................................ 32 ₪

שוקו קר........................................................................................................... 16 ₪

אייס קפה......................................................................................................... 19 ₪

לימונענע גרוס.................................................................................................. 19 ₪

₪ 13 .................................................................................................... בירה שחורה

₪ 19 ................................................................................................... גזר / תפוגזר

₪ 32 ............... השייקים של אלפרדו )על בסיס מים/חלב/חלב סויה/תפוזים/לימונדה(
תות בננה תמר // מנגו בננה ומלון // אננס קוקוס // קוקטייל פירות יער

*השייקים לא ניתנים לשינוי

כדור גלידה...................................................................................................... 12 ₪

............................................................................. קטן 12 ₪  / גדול 15 ₪  קפה הפוך

₪ 11 ........................................................................................................... נס קפה

₪ 13 ...................................................................................... נס קפה על בסיס חלב

אמריקנו .......................................................................................................... 12 ₪

שוקו חם גדול .................................................................................................. 15 ₪

 ₪ 18 ......................................................................................................... מוקה חם

₪ 16 .................................................................................................. שוקו פרלינים 

אספרסו........................................................................................................... 10 ₪

אספרסו כפול .................................................................................................. 12 ₪

מקיאטו............................................................................................................ 10 ₪

קפה שחור....................................................................................................... 10 ₪

תה.................................................................................................................. 10 ₪

סיידר חם......................................................................................................... 16 ₪

₪ 21 .................................................................................................... סיידר חם ויין

₪ 9 ..................................................................................................... תוספת קצפת

₪ 19 ........................................................... אפוגטו כדור גלידה וניל ואספרסו איטלקי
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