תכניסו קצת
איטליה הביתה
תפריט משלוחים

Delivery
mENU
מתחם תחנת הדלק דור-אלון צומת בית השיטה
כתבו בווייז :סי קפה בית השיטה

04-6531181

Delivery
mENU

תפריט משלוחים
איסוף עצמי מהסניף התקשרו:
ֿ
להזמנת משלוח או

04-6531181

פונגי ₪ 75

רוטב עגבניות ,גבינת מוצרלה ,פטריות שמפיניון
ופורטובלו

pizza

מקל פרמז׳ן ₪ 8

סלק ועדשים שחורות ₪ 25

כרובית רוסטיק ₪ 23

כרובית צלויה ברוטב קיסר ופרמז'ן

קריספי פונגי ₪ 29

פטריות פורטובלו מטוגנות במילוי גבינת עיזים.
מוגש לצד רוטב קיסר

פאנה אלי אוליו ₪ 23

ראשונות

שקשוקה ₪ 47

רוטב שקשוקה עם  2ביצים מוגש עם טחינה ,זיתי
קלמטה ,פוקצ'ה וסלט אישי לבחירה תוספות
לשקשוקה :חצילים  /פלפלים קלויים  5 -ש"ח
גבינה בולגרית /עיזים  7 -ש"ח

קאצ'טורי פרגיות ₪ 59

נתחי פרגית במרינדה עם פלחי עגבניות ,בצל אדום,
זיתי קלמטה ,פלפל קלוי ,פטרוזיליה .פוקצ׳ה בצד.

מג'דרה טוסקנית ₪ 49

תבשיל עדשים שחורות ,קינואה אדומה ,ירקות צלויים,
פטריות שמפיניון ,אגוזי מלך ,שום ועשבי תיבול .מוגש
עם סלט עגבניות שרי ,רוקט ,בליווי טחינה

שניצל מילנזה ₪ 57

חזה עוף בציפוי פריך מוגש לצד תערובת עגבניות
שרי ,רוקט ,תפו"א צלויים בתיבול פטרוזיליה ושום

פולו סיציליאנו ₪ 59

חזה עוף במרינדה עם עגבניות שרי ,זיתי קלמטה
וירקות שורש על הפלאנצ'ה.

סלמון וירקות קלויים ₪ 79

BAMBINI

סלמון אפוי בתנור אבן עם מגוון ירקות קלויים ,ניתן
לחליף את הירקות בניוקי בשמנת בתוספת ₪ 10

ילדים

מבצע!  1+1על כל התוספות*

רוטב עגבניות ,חצילים ופלפלים קלויים ,זיתי קלמטה,
גבינת מוצרלה ,בולגרית ותרד

לחמניות שום עם גבינת מוצרלה ,פרמז'ן ופטרוזיליה.
מוגש בליווי סלסת עגבניות טריות ומטבל בלסמי שמן
זית

עיקריות

תוספות :פלפל חריף  /זיתים  /פטריות  /בצל /
תירס  ₪ 9בולגרית  /טונה ₪ 11
דאבל מוצרלה  /אנשובי  /ארטישוק  /פפרוני ₪ 13

* היקר מביניהם

Secondi

primi

סיציליאנית ₪ 72

פיצה בהרכבה :₪ 69
בסיס :עגבניות  /אלפרדו (שמנת)

סלט סלק ועדשים שחורות ,רוקט ואגוזי מלך על מצע
של לאבנה ונענע

פוקצ'ת הבית ₪ 25

פוקצ'ה בטאבון מוגשת עם סלסת עגבניות ושמן זית עם
חומץ בלסמי

ארטישוק א -לרומנה

חדש!

₪ 29

ארטישוק צרוב ,עגבניות מיובשות ,זיתי קלמטה,
בזיליקום וקונפי שרי שום .מוגש על מצע של לאבנה

מוצרלה סטיקס

חדש!

₪ 23

רוסטבורגר

חדש!

₪ 51

נתחי רוסטביף מוקפצים עם בצל מטוגן ,פרוסות
אבוקדו טרי (בעונה) ,איולי שום חריף ,מלפפון חמוץ,
עגבנייה טרייה.

צ'יקן בורגר

חדש!

₪ 49

נתחי חזה עוף במרינדה על הפלאנצ'ה עם בצל
ופטריות מוקפצים ,מיונז חרדל שום ,ממרח פלפלים,
רוקט ,עגבנייה טרייה ומלפפון חמוץ.

המבורגר אנגוס  220גר' ₪ 59

עגבניה טרייה ,חסה ,מלפפון חמוץ ,בצל אדום

תוספות:

מרקטו בולגרית ₪ 47

סלט עם עגבניות ,מלפפונים ,תערובת חסות ,בצל סגול,
פלפל אדום ,גזר ,זיתי קלמטה ,גבינה בולגרית וקרעי
לחם קלויים .מתובל ברוטב לימון ושמן זית

פנצנלה ארטישוק ועגבניות

חדש!

₪ 51

סלט עגבניות עם רבעי ארטישוק א-לרומנה צלויים,
עגבניות מיובשות ,בצל אדום ,רוקט ,בזיליקום ,עגבניות
שרי ,קרעי לחם קלויים וגבינה בולגרית .מתובל
בבלסמי מצומצם ושמן זית.

סאלוטה עדשים וקינואה ₪ 47

סלט עדשים שחורות ,קינואה אדומה ,תערובת
חסות ,עגבניות שרי ,בצל אדום ,גזר ,סלק ,פטרוזיליה,
חמוציות ,אגוזי מלך ,מתובל ברוטב לימון ושמן זית

טוסט סלמון ₪ 47

רוסטיקו

חדש!

₪ 39

תערובת חסות ,כרוב אדום ,כרוב לבן ,גזר ,אגוזי מלך
קלויים ,רוקט ,גילופי פרמז'ן מתובל ברוטב לימון שמן
זית ובלסמי מצומצם

פולו ורדה (עוף) ₪ 51

חזה עוף בגריל ,כרוב לבן ,קייל ,חסה סלנובה ,קינואה
אדומה ,רוקט ,נענע ,מלפפון ,בצל ירוק ואגוזי מלך
בתיבול שמן זית ולימון

סלק וגבינת עיזים ₪ 51

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

פיאדינה גבינות פסטו

חדש!

₪ 45

סלמון מעושן ,גבינת שמנת ,ממרח חזרת ובצל ירוק.
מוגש בביגל טוסט

פיאדינה בטאבון ממולאת בגבינה בולגרית ,מוצרלה,
פרמז'ן ,עגבניות מיובשות וממרח פסטו מוגש בליווי
סלט אישי

מוצרלה ,צהובה ,בולגרית ,בזיליקום ,קונפי עגבניות
שרי ושום .מוגש בביגל טוסט

קלצונה ים תיכוני ₪ 45

טוסט גבינות איטלקי ₪ 43

פיאדינה פטריות ותרד

חדש!

₪ 45

פיאדינה בטאבון ממולאת פטריות ובצל מוקפצים,
מחית כמהין ,עלי תרד ,גבינת שמנת ,פרמז'ן ומוצרלה.
מוגש בליווי סלט אישי

פסטות( :רגטוני קצר  /לנגוויני  /פטוצ'יני)
פומודורו ₪ 41

פסטה ברוטב עגבניות ,פרמז'ן ובזיליקום
ניתן להוסיף פלפל חריף ללא תוספת תשלום

פונגי ₪ 49

פסטה ברוטב שמנת עם תערובת פטריות ,מחית כמהין,
תרד ופרמז'ן

בולונז ₪ 49

פסטה ברוטב עגבניות עם ראגו בשר ופטרוזיליה

מאפה פוקצ'ה בציפוי שומשום אפוי בטאבון ,ממולא
בטחינה ,חציל קלוי ,עגבנייה טרייה ,ביצה קשה
ומלפפון חמוץ .מוגש בליווי סלט אישי

ניוקי רוזה ₪ 49

ניוקי תפו"א ברוטב שמנת עגבניות ,פטרוזיליה ופרמז'ן
ניוקי תפו"א ברוטב שמנת עם ערמונים ,תערובת
פטריות ,בצל אדום ,מחית כמהין ,טימין ופרמז'ן.

שניצלונים וצ׳יפס ₪ 39

שתיה +
ארוחה  +קולד +
שו
כדור פתעה!
ה

רביולי פרומז'י רוזה ₪ 51

רביולי במילוי גבינות ברוטב שמנת עגבניות ופרמז'ן

ריקוטה ארטישוק ₪ 45

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

פונגי תרד

חדש!

₪ 49

קונכיות פסטה בטאבון ברוטב שמנת עגבניות עם
פטריות ,תרד ובצל מוקפצים .מוקרמות עם גבינה
בולגרית ,מוצרלה ופרמז'ן

פרומז'י חציל

חדש!

₪ 49

קונכיות פסטה בטאבון ברוטב שמנת עגבניות עם
חציל ,זיתי קלמטה ,עגבניות מיובשות ובזיליקום.
מוקרמות עם גבינה בולגרית ,מוצרלה ופרמז'ן

המנות מוגשות בלחמניית המבורגר בתוספת
צ'יפס וסלט אישי לבחירה

פסטה ₪ 39

רביולי בטטה שמנת ₪ 51

רביולי במילוי קרם בטטה ברוטב שמנת עם קוביות
בטטה וטימין

פסטות מוקרמות בטאבון:

ניוקי ערמונים ₪ 59

תוספות בצד:
תפו"א  /צ'יפס  /ירקות צלויים ₪ 17

פסטה ,רוטב שמנת עגבניות ,ירקות טריים ומיץ ענבים

פיצה ילדים ₪ 39

פסטה

בצל מטוגן  | ₪ 5בצל פטריות  | ₪ 6ביצת עין או
גבינה צהובה ₪ 7

טוסט ילדים ₪ 39

פיצה ,זיתים ירוקים פרוסים ,ירקות טריים ומיץ ענבים

מהטאבון

כל הסלטים מגיעים בליווי מקל גרעינים

אצבעות מוצרלה מטוגנות בציפוי פאנקו .מוגשות עם
סלסת עגבניות

בייגל טוסט לילדים ,ירקות טריים ,זיתים ירוקים
פרוסים ומיץ ענבים

מנת שניצלונים ,צ׳יפס ,ירקות טריים ומיץ ענבים

סלטים

DOLCI

מרגריטה ₪ 69

רוטב עגבניות ,גבינת מוצרלה ובזיליקום

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

pasta

על פיצה
מרגריטה

רוסטיק ארטישוק ₪ 75

forno

פיצות

1+1

ביאנקה ₪ 75

רוטב שמנת ,גבינת ריקוטה ,מוצרלה ופרמז'ן עם
פטריות שמפיניון פורטובלו ומחית כמהין

INSLATA

חינם!
משלוחים
מינימום הזמנה₪ 90 :

שתיה

למבחר סוגי השתיה שאל אותנו

עוגת גבינה (מוגש בצנצנת) ₪ 27
מוס גבינה עם פירורים

טירמיסו (מוגש בצנצנת) ₪ 27
מוס קפה איטלקי עם שכבות בישקוטי
ספוגות באספרסו וגבינת מסקרפונה

כתובתנו :מתחם תחנת הדלק
דור-אלון צומת בית השיטה
כתבו בווייז:
סי קפה בית השיטה
נשמח לעמוד לשרותכם במשלוח
וגם באירוח בסניף .בתיאבון!

קינוחים
חפשו אותנו בפייסבוק ואינסטגרם סי קפה בית השיטה

