MENUMenu

תפריט עינת

Italian cucina & café

קפה ומאפה22.90 -
מוגש עד השעה 12:00

חמאה /שוקולד
קפוצ'ינו /אספרסו/מקיאטו/דופיונה/אמריקנו (חם)/תה
(מאפי בוקר נוספים בתוספת  ₪ 3למחיר דיל קפה ומאפה)

כריכון אבוקדו וביצה (בעונה) ₪ 15
אבוקדו טרי ,ביצה קשה ,עגבניה ומיונז

כריכון חביתה ₪ 15

חביתה ,גבינת שמנת ,מלפפון ,עגבניה וחסה

פלוט טונה ₪ 15
סלט טונה ,עגבניה וחסה

פלוט סלמון ₪ 16

מבחר מאפי בוקר
וכריכונים מוגש
עד השעה 11:00

סלמון מעושן ,גבינת שמנת ובצל ירוק

פלוט בולגרית ₪ 15

בולגרית מסורתית ,ממרח מיונז פסטו ,עגבניה ובזיליקום

מנות ראשונות

Appetizers

קריספי פונגי ₪ 29

Prima

מוגש בימים א׳-ה׳ עד השעה 12:00
בימי שישי -שבת עד השעה 13:00

בוקר איטלקי כפרי ₪ 53

ביצים לבחירה ,סלט טונה ,סלט אבוקדו (בעונה) ,זיתי קלמטה,
גבינת שמנת ובולגרית ,סלסת עגבניות ,ריקוטה פסטו בזיליקום,
מוגש עם סלט מיסטה אישי ,פוקצ'ה ושתייה חמה /קרה לבחירה*

בוקר זוגי ₪ 109

מוזלי ₪ 29

ביצים לבחירה ,סלט טונה ,סלט אבוקדו (בעונה) ,זיתי קלמטה,
גבינת שמנת ובולגרית ,מתבל ריקוטה עם קפונטה חצילים,
ממרח פלפלים ,סלסת עגבניות ,סלט מיסטה זוגי וממרח נוטלה.
מוגש עם סלסלת לחמים ומיני מאפים מפנקים ושתייה חמה
וקרה לבחירה*

בוקר ונציאני ₪ 45

מאפה ממולא בגבינת ריקוטה ,תרד וביצה עם גבינת בולגרית,
ירקות חתוכים גס וזיתי קלמטה ,מוגש עם שתייה חמה /קרה
לבחירה*

בוקר ים-תיכוני ₪ 45

מאפה אפוי בטאבון ממולא בטחינה ,חציל קלוי ,ביצה ,עגבניה
ומלפפון חמוץ לצד ירקות חתוכים גס וזיתי קלמטה מוגש עם
שתייה חמה  /קרה לבחירה*

אישית  /משפחתית

פטריות פורטובלו מטוגנות במילוי גבינת עיזים מוגש לצד רוטב קיסר

₪ 45

שקשוקה (מוגש כל היום)
רוטב שקשוקה עם  2ביצים מוגש עם טחינה ,זיתי קלמטה,
פוקצ'ה ,פטרוזיליה וסלט מיסטה אישי

₪ 47

שקשוקה חצילים (מוגש כל היום)
רוטב שקשוקה עם  2ביצים ,חציל קלוי ,גבינת בולגרית ובזיליקום,
מוגש עם טחינה ,זיתי קלמטה ,פוקצ'ה וסלט מיסטה אישי.

₪ 29

צ'נצ'י קון נוטלה (מוגש כל היום)
כדורי בצק מטוגנים בסוכר וקינמון לצד סלט פירות
העונה,ממרח נוטלה וקצפת מתוקה עם דובדבני אמרנה
*שאל אותנו על סוגי השתייה

ביאנקה ₪ 43/75

רוטב עגבניות ,גבינת מוצרלה ובזיליקום

סלט מיסטה ₪ 21

יוגורט ,פירות העונה ,גרנולה ודבש

פיצות
PIZZA Pizza

מרגריטה ₪ 37/69

כרובית צלויה ברוטב קיסר ופרמז'ן

פלורנטין סלמון ₪ 39

קרואסון חמאה ,סלמון מעושן ,ביצה רכה ,רוטב בשמל תרד,
סלט עגבניות שרי ורוקט ,מתובל בשמן זית ולימון מוגש עם
שתייה חמה  /קרה לבחירה*

חדש !

כרובית רוסטיק ₪ 19

ארוחות בוקר
ColazioneBreakfast

רוטב שמנת ,גבינת ריקוטה ,גבינת מוצרלה ופרמז'ן עם פטריות
שמפניון ופורטובלו ,רוזמרין ומחית כמהין

פונגי ₪ 43/75

תערובת חסות ,עגבניות שרי תמר ,פלפל אדום ,מלפפון ,בצל סגול
ומתובל ברוטב לימון שמן זית

רוטב שמנת עגבניות ,גבינת מוצרלה ,פטריות שמפיניון
ופורטובלו

רוטב עגבניות ,גבינת מוצרלה ,פרוסות פפרוני ובזיליקום

פפרוני ₪ 43/75

עגבניות ,מוצרלה טרייה ,בזיליקום ושמן זית

סיציליאנית ₪ 39/72

תוספות אישית:

קרפצ'יו חציל ,גבינה בולגרית ,יוגורט ,סלט עשבים ,צ'ילי ,לחם קלוי ,רוטב
לימון שמן זית וויניגרט עגבניות מיובשות

דיאבלו ₪ 39/72

 2כדורי ריזוטו פטריות בציפוי פריך המוגשים ברוטב רוזה בקישוט
פרמז'ן ובזיליקום
פאנה אליאוליו  ₪ 19חדש !

רוסטיק ארטישוק ₪ 43/75

קפרזה ₪ 23

קרפצ'יו חציל ביוגורט ₪ 25
ארנצ'יני ₪ 29

רוטב עגבניות ,גבינת מוצרלה ,חצילים ופלפלים קלויים ,זיתי
קלמטה ,תרד וגבינת בולגרית

פוקצ'ה בטאבון ₪ 19

פוקצ'ה סיציליאנית ₪ 23

פוקצ'ה עם רוטב עגבניות ,חצילים ופלפלים קלויים ,גבינה בולגרית וזיתי קלמטה

עיקריות

Main Dish

SECONDI

קאצ'טורי פרגיות ₪ 59

נתחי פרגית במרינדתה עם פלחי עגבניות ,בצל ,זיתי קלמטה ופלפל קלוי,
בקישוט פטרוזיליה על מצע של פוקצ'ה בטאבון

תוספות משפחתית:

רוטב עגבניות ,גבינת מוצרלה ופלפל חריף

זיתים  /פטריות  /בצל  /תירס  | ₪ 9בולגרית /טונה/
ארטישוק  /מוצרלה  | ₪ 13אנשובי  /פפרוני ₪ 15

רוטב עגבניות ,גבינת מוצרלה ,ארטישוק צלוי ,כרישה ,זיתי
קלמטה ותרד

לחמניות שום עם גבינת מוצרלה ,פטרוזליה ,פרמזן מוגש בליווי סלסת
עגבניות טריות ומתבל שמן זית ובלסמי
סלק ועדשים שחורות  ₪ 25חדש !
קוביות סלק עם עדשים שחורות אגוזי מלך על מצע של רוקט ולבנה
פוקצ'ה בטאבון מוגשת עם סלסת עגבניות ושמן זית עם חומץ בלסמי

פסטות
Pasta Pasta
רביולי בטטה שמנת ₪ 49

פטוצ'יני פומודורו ₪ 39

פסטה ברוטב עגבניות ,פלפל חריף ,פרמז'ן ובזיליקום

פסטה במילוי בטטה ברוטב שמנת עם קוביות בטטה וטימין

פטוצ'יני פונגי ₪ 45

רדיאטורי פאלרמו ₪ 45

פסטה ברוטב שמנת פטריות ,מחית כמהין תרד ופרמז'ן

ניוקי רוזה ₪ 47

ניוקי תפוחי אדמה ברוטב שמנת עגבניות ,פטרוזיליה ופרמז'ן

ניוקי ערמונים ₪ 59

ניוקי תפוחי אדמה ברוטב שמנת ,תערובת פטריות ,בצל סגול,
מחית כמהין ,ערמונים ,טימין ופרמז'ן

פטוצ'יני בולונז ₪ 47

פטוצ'יני עם תבשיל בשר ,עגבניות ופטרוזיליה בבישול ארוך

ריזוטו פטריות ₪ 49

ריזוטו ארבוריו ,יין לבן יבש ,פטריות ירדן ,פורטובלו ,פרמז'ן ,טימין ושמן זית

כל הסלטים מגיעים
בליווי מקל גרעינים

שניצל מילנזה ₪ 55

פולו סיציליאנו ₪ 59

המבורגר אנגוס  220גר' ₪ 57

חסה ,עגבניה ,מלפפון חמוץ ,בצל .מוגש בתוספת צ'יפס

תוספות בצד:
תוספות להמבורגר:
בצל מטוגן  | 5 /בצל פטריות  | 6 /ירקות צלויים | 15 /
תפוחי אדמה אפויים  | 15 /צ'יפס 15 /
ביצת עין או גבינה צהובה 7 /

רדיאטורי בוסקאיולה ₪ 45

רוטב עגבניות ,פטריות ,מחית כמהין ,זיתי קלמטה ,בצל סגול,
פטרוזיליה ופרמז'ן

קאזרטי ארטישוק ₪ 45

רוטב עגבניות ,ארטישוק ,קונפי שרי שום ,ריקוטה פרסקה,
עגבניות שרי ,בזיליקום ,פטרוזיליה ,מרווה ,פלפל חריף ופרמז'ן

רביולי פרומג'י רוזה ₪ 49

מג'דרה טוסקנית ₪ 47

חזה עוף צרוב עם עגבניות שרי ,זיתי קלמטה וירקות שורש

גבינת בולגרית ,קונפי שרי ושום ,חצילים ופלפלים קלויים ,זיתי
קלמטה ,צלפים ,אגוזי מלך ,פלפל חריף ופטרוזיליה.
ניתן לקבל עוף במקום גבינה בולגרית בתוספת ₪ 10

פסטה במילוי גבינות ברוטב שמנת עגבניות ופרמז'ן

תערובת עדשים ,ירקות צלויים ,פטריות שמפיניון ,שום ,עשבי תיבול ואגוזי מלך.
מוגש עם סלט עגבניות שרי וטחינה

חזה עוף בציפוי פריך ,מוגש לצד תערובת שרי-רוקט ,תפוחי אדמה צלויים
בתיבול פטרוזיליה ושום

זיתים  /פטריות /בצל  /תירס  | ₪ 6בולגרית | ₪ 7
דאבל מוצרלה  /אנשובי /ארטישוק  | ₪ 9פפרוני ₪ 11

סלטים
insalataSalades

מרקטו ₪ 45

תערובת חסות ,עגבניות ,מלפפונים ,בצל סגול ,פלפל אדום ,גזר,
זיתי קלמטה ,לחם קלוי ,גבינה בולגרית ורוטב לימון שמן זית

סאלוטה עדשים ₪ 45

תערובת חסות ,עדשים שחורות ואדומות ,עגבניות שרי ,בצל סגול,
גזר ,סלק ,פטרוזיליה ,חמוציות ,אגוזי מלך ורוטב לימון שמן זית

סלק וגבינת עיזים ₪ 49

חדש !

גבינת עיזים ,קוביות סלק ,חסה סלנובה ,עדשים שחורות ,עגבניות
מיובשות ,שעועית עדינה עם שברי פקאן סיני מתובל בשמן זית וסילאן

טונה ₪ 45

תערובת חסות ,תפו"א ,עגבניות שרי ,בצל סגול ,טונה ,זיתי
קלמטה ,ביצה קשה ,מלפפון חמוץ ומתובל ברוטב קיסר

פולו ורדה ₪ 49

חדש !

חזה עוף בגריל ,כרוב לבן ,קייל ,חסה סלנובה ,קינואה אדומה ,רוקט,
נענע ,מלפפון ,בצל ירוק ,אגוזי מלך מתובל בשמן זית ומיץ לימון

Italian cucina & café

MENUMenu

תפריט עינת
כריכים
PAnini Sandwiches

dessertS Dolce
קינוחים

כל הכריכים מוגשים בליווי סלט צד

כריך חביתה ₪ 36

חביתה ,גבינת שמנת ,עגבניה ,מלפפון חמוץ ובייבי ארוגולה

כריך פורטובלו (לא ניתן לקבל בבייגל)

גלידת פבלובה רומנה ₪ 17

₪ 39

דובדבנים ,שברי מרנג ,קצפת ורוטב דובדבנים

פטריות פורטובלו צלויות ,אבוקדו טרי (בעונה) ,ממרח פלפלים ,עגבניות ואגוזי מלך

טוסט גבינות איטלקי (ניתן להוסיף תוספות בתשלום)

גבינה צהובה ,מוצרלה ובולגרית ,בזיליקום ,קונפי עגבניות שרי ושום

טוסט סלמון (ניתן להוסיף תוספות בתשלום)

סלמון מעושן ,גבינת שמנת ,ממרח חזרת ובצל ירוק

₪ 38

גלידת טירמיסו טוסקנה ₪ 17

עוגת אספרסו ,רוטב קפה ,וקראנץ' פרלין

₪ 44

גלידת פופ אטלקי ₪ 17
פופקורן קרמל ורוטב טופי

כריך טונה ₪ 37

סלט טונה ,ביצה קשה ,ממרח לימון כבוש ,עגבניות ,רוקט ובצל סגול

גלידת ג'לטו שוקולד אמרנה ₪ 17

כריך רוסטביף ₪ 45

קוביות סופלה שוקולד ,פיסטוק ,דובדבנים ,קצפת ורוטב שוקולד

רוסטביף בקר ,ממרח מיונזל חרדל-שום ,עגבניה ,מלפפון חמוץ ,חסה ובצל מטוגן

גלידת וניל סצליאנו עם חלבה ופיסטוק ₪ 17

כריך קפונטה ₪ 39

חלבה ,טחינה ,פיסטוק טחון ושערות קדאיף

גבינה בולגרית ,ממרח פלפלים ,קפונטה חצילים ,עגבניה ,שמן זית ,בזיליקום טרי ולימון כבוש

כריך קפרזה ₪ 39

גבינת מוצרלה ,ממרח פסטו ,עגבניות ,פלפלים קלויים ובזיליקום

כריך עוף ואבוקדו (בעונה)

מבחר קינוחים
₪ 25-27

₪ 43

ממרח פלפלים ,מיונז ,חזה עוף בגריל ,פרוסות אבוקדו טרי ,עגבניה ,מלפפון חמוץ ובצל ירוק

כריך אבוקדו (בעונה)

₪ 37

אבוקדו טרי ,גבינה בולגרית ,ביצה קשה ,מיונז ועגבניה

משקאות חמים

(ניתן להזמין על בסיס חלב דל שומן /חלב סויה ללא תוספת תשלום)

אספרסו (קצר /ארוך) ₪ 8
דופיונה (קצר /ארוך) ₪ 11
מקיאטו /כפול ₪ 9 /12
אמריקנו (רגיל /גדול) ₪ 14 /12
קפוצ'ינו (רגיל /כפול) ₪ 16 /12
לטה ₪ 16
קפה מוקה (אספרסו מטבעות שוקולד וחלב מוקצף) ₪ 18
שוקו חם ₪ 16
תה ₪ 11
תה הבית (ג'ינג'ר ,קינמון ,נענע ,לימון ודבש) ₪ 14
חליטת צמחים ₪ 14
נס קפה (על בסיס מים /חלב) ₪ 15 /13
סיידר חם ₪ 16
וניל לטה (משקה חלב בטעם וניל ומנת אספרסו) ₪ 17
וניל איטלקי ₪ 17
קפה שחור ₪ 10

מבעבע

קאווה קודורניו קלסיקו יבש בקבוק אישי ₪ 26
יין מבעבע יבש ,בסגנון יינות שמפניה

קאווה קודורניו קלאסיקו ,ברטו ( 750מ"ל) ₪ 89

משקאות קלים
קוקה קולה/ד.קולה/זירו /זירו ספרייט ₪ 12
מים מינרלים ₪ 10
ענבים /אשכוליות דיאט ₪ 12
מים בטעמים (אפרסק /תפוח) ₪ 12
פיוז טי ₪ 13
פררלה ( 330/ 750מ"ל) ₪ 12 /29
קינלי סודה ₪ 10
לימונענע גרוס ₪ 19
לימונדה (רגיל /גדול) ₪ 19 /16
מיץ טבעי גזר /תפוזים /תפוזגר (רגיל /גדול) ₪ 19 /17

משקאות קרים
גרניטה (רגיל /גדול) ₪ 19 /16
אפוגטו (כדור גליה עם אספרסו חם) ₪ 15
שוקו קר ( שוקו על בסיס חלב עם קרח) ₪ 15
פרדו-קפה קר ₪ 17
אמריקנו קר (רגיל /גדול) ₪ 14 /12
פרישייק ₪ 29
מילקשייק ₪ 29

יין מבעבע יבש ,בסגנון יינות שמפניה

יין לבן

סרטורי פינו גריג'יו (איטלקי) ₪ 22 /88

קוקטיילים

יין לבן קליל וכייפי ,פירותי עדין ,מתאים לכל אחד ואחת

שיין  -גוורצטרמינר (גרמני) ₪ 26 /98

שאל את המלצר

יין חצי מתוק ,ארומטי ,בעל טעמים מתפרצים של פירות טרופיים

יין אדום

סנטה אנה רזרב מלבק (ארגנטינאי) ₪ 26 /98
מלבק ארגנטינאי מתוחכם ומיושן בחבית כשנה

צ'יטרה קרוסו (איטלקי) ₪ 28 /115
יין עוצמתי ומרוכז בעל טעמי פרי שחור בשל ובמרקם עסיסי

רוקה דלה מאצ'יה סנג'יובזה-סירה (איטלקי) ₪ 28 /108
יין אדום בלנד לא שגרתי מתקתק ועשיר

בירה

בירה מהחבית (₪ 17 /29 )1/4 - 1/2
פרוני/עלמה

בירה בבקבוק ₪ 27 /29
בזלת אייל ענברי  /בזלת פילזנר

Italian cucina & café

