דיל

מאפים ומתוקים
Pastry&Sweets
חמאה 15
ֿ
קרואסון

DEAL

₪

קרואסון שוקולד 16
בריוש גבינה ₪ 16
בריוש נוטלה ₪ 15
קרואסון שקדים ₪ 17
רוגלך שוקולד  /קינמון ₪ 16
עוגיית שוקו צ׳יפס ₪ 11.90
בורקס פינוקים גבינה  /תפו"א ₪ 25
בורקס גבינה  /תפו"א ₪ 16
עוגה בחושה /עוגה ללא גלוטן ₪ 15
₪

*קפה ומאפה**
פלוט סלמון ₪ 18
מבחר כריכוני בוקר 16

22.90

*קפוצ׳ינו קטן/מקיאטו/דופיונה/אמריקנו (חם)/תה/קפה
שחור /נס קפה **קרואסון חמאה/שוקולד
מאפי בוקר נוספים בתוספת  ₪3למחיר דיל קפה ומאפה

₪

כריכוני בוקר מוגשים עד השעה 11:00

כריכים Sandwiches

כריך חביתה ₪ 31
חביתה ,גבינת שמנת ,עגבניה ,מלפפון חמוץ
ובייבי ארוגולה

כריך טונה ₪ 33
סלט טונה ,ביצה קשה ,ממרח לימון כבוש,
עגבניות ,רוקט ובצל סגול

כריך פורטובלו ₪ 34
פטריות פורטובלו צלויות ,אבוקדו טרי (בעונה),
ממרח פלפלים ,עגבניות ואגוזי מלך

כריך רוסטביף ₪ 37
רוסטביף ,ממרח מיונז חרדל-שום ,עגבניה,
מלפפון חמוץ ,חסה ובצל סגול

בייגל טוסט ₪ 32
רוטב פיצה ,עגבניה ,זיתים ,גבינה צהובה

כריך עוף ואבוקדו (בעונה) ₪ 37
ממרח פלפלים ,מיונז ,חזה עוף בגריל ,פרוסות
אבוקדו טרי ,עגבניה ,מלפפון חמוץ ובצל ירוק

טוסט סלמון ₪ 36
סלמון מעושן ,גבינת שמנת ,ממרח חזרת
ובצל ירוק

סלטים

Salads

מרקטו 45.90
גבינה בולגרית ,כרוב אדום ,חסה ,מלפפון ,גזר ,עגבניות ,בצל סגול ,פלפל
אדום ,זיתי קלמטה ,לחם קלוי ורוטב לימון שמן זית
סאלוטה עדשים ₪ 45.90
עדשים שחורות ואדומות ,כרוב אדום ,חסה ,מלפפון ,עגבניות שרי ,בצל
סגול ,גזר ,סלק ,פטרוזיליה ,חמוציות ,אגוזי מלך ורוטב לימון שמן זית
רוסטיקה עוף ₪ 45.90
חזה עוף ,פטריות שמפיניון צלויות ,כרוב אדום ,חסה ,מלפפון ,גזר ,עגבניות
שרי ובצל סגול
טונה ₪ 45.90
טונה ,כרוב אדום ,חסה ,מלפפון ,גזר ,תפוח אדמה ,עגבניות שרי ,בצל סגול,
זיתי קלמטה ,ביצה קשה ,מלפפון חמוץ ,ברוטב לימון שמן זית,
₪

מקלות ירק  / ₪ 12.90פירות העונה / ₪ 16.90
סלט מיסטה אישי ₪ 10.90

משקאות חמים

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

אספרסו (קצר /ארוך) 9
דופיונה (קצר /ארוך) 11
מקיאטו /כפול ₪ 12 /9
אמריקנו (רגיל /גדול) ₪ 13 /11
קפוצ'ינו (רגיל /כפול) ₪ 19.90 / 16 /12
קפה מוקה (אספרסו ,מטבעות שוקולד ,חלב מוקצף) ₪ 18
לטה ₪ 16
שוקו חם ₪ 16
תה ₪ 10
תה הבית (ג'ינג'ר ,קינמון ,נענע ,לימון ודבש) ₪ 14
נס קפה (על בסיס מים /חלב) ₪ 15 /13
וניל לטה (משקה חלב בטעם וניל ומנת אספרסו) ( ₪ 18בחורף בלבד)
קפה שחור ₪ 10
כוס חלב חם ₪ 8
₪

₪

אלאיטליה גבינות ₪ 34
מוצרלה מגורדת ,גבינה צהובה ,בולגרית ,שמן
שום ,עגבניות מיובשות ובזיליקום טרי מוגש
בלחם אתני איטלקי

כריך סביח 32
טחינה ,ממרח פלפלים ,חציל קלוי ,עגבניה ,ביצה
קשה ,פטרוזיליה
₪

כריך צפתית 33
גבינה צפתית  ,5%עגבניה ,מלפפון ,חסה ,זיתי
קלמטה ,ממרח פלפלים ,פסטו
₪

אלאיטליה נקניקים 36
סלמי גנואה ,פסטרמה הודו ,רוטב שום ובצל ירוק
מוגש בלחם אתני איטלקי

כל הסלטים מגיעים בליווי מקל גרעינים

₪

₪

מרק (בעונה) 23

₪

ארוחת בוקרPrima Colazione

שתי ביצים ,סלט טונה ,סלט אבוקדו (בעונה) ,גבינת שמנת,
סלט ירקות טרי ומקל גרעינים בוקר כולל שתייה חמה /
קרה לבחירה  ₪ 43.90כולל שתיה .לא כולל ₪ 37.90

טאבון ופיצה

Al Forno Pizza

אלטליו מרגריטה 18
אלטליו חצילים 21
מוצרלה ,חציל קלוי ,עגבניות מיובשות ,בולגרית מסורתית בזיליקום
אלטליו פלפלים ₪ 21
מוצרלה ,פלפל קלוי ,זיתי קלמטה ,בולגרית מסורתית ,בצל ירוק
אלטליו ביאנקה ₪ 21
מוצרלה ,גבינת שמנת ,פרמז’ן ,פטריות שמפיניון ,פטרוזיליה
קלצונה פטריות /חצילים ₪ 25
מקל גרעינים  /פרמז'ן  /שומשום  2 / ₪ 8.90יחידות ב₪ 15-
₪

| אלטליו זיתים 21

₪

₪

משקאות קרים

גרניטה (רגיל /גדול/ענק) ₪ 23/19.90/16.90
אייס בטעמים (רגיל /גדול/ענק) 23/19.90/16.90
פרדו-קפה קר (רגיל /גדול/ענק) ₪ 21/19/16
אמריקנו קר (רגיל /גדול/ענק) ₪ 15/13/12

₪

משקאות קלים

קוקה קולה/ד.קולה/זירו /זירו ספרייט /פאנטה/ספרייט 10.90
מים מינרלים (/500/750ליטר) ₪ 10.90/10/7.90
ענבים /אשכוליות ₪ 10.90
מים בטעמים (אפרסק /תפוח) ₪ 10
פיוז טי ₪ 10.90
פריגת (סחוט) ₪ 12
פררלה ( 330מ"ל) ₪ 12
₪ 10 XL
קינלי סודה ₪ 9
בירה שחורה ₪ 12
לימונדה (רגיל /גדול/ענק) ₪ 19/16/12.90
פריגת ₪ 12 EXTRA
גזר (רגיל /גדול/ענק) ₪ 22/19/15.90
וויסוצקי אייס ₪ 12
תפוזים /תפוזגר (רגיל /גדול/ענק) ₪ 22/19/17
₪

PASTRY & SWEETS

DEAL

Mini Sandwiches 16
Butter Croissant Chocolate 15
Croissant Chocolate 16
Salmon Flute 18
Brioche 15/16
Served until 11:00 AM
Chocolate Yeast Cake 15
Almond Croissant 17
Rugelach 16
Chocolate chips cookie 11.90
Cheese Burekas / Potato Burekas 16
Pound Cake / Gluten free 15
Filled Burekas 25

Coffee* & Pastry**

22.90

NIS

*Small Cappuccino/Macchiato/Doppio /
Americano (hot) /Tea/Turkish coffee/
Instant Coffee
**Butter/Chocolate Croissant

Additional pastries-extra 3 NIS

SANDWICHES
Omelet Sandwich 31

Bagel Toast 32

Safed Salota 33

Omelet, cream cheese, tomato, pickle, and baby
arugula.

Yellow cheese, tomato sauce, olives & tomatoes

Pesto, red pepper spread, Safed cheese (5%), tomato,
cucumber, Kalamata olives, lettuce mix

Portobello Sandwich 34

Roast beef, mustard-mayonnaise garlic spread,
tomato, pickle, lettuce and red onion.

Roasted Portobello mushrooms, fresh avocado (in
season), pepper spread, tomato, and walnuts (not
available on a bagel).

Sabih Sandwich 32
Hard boiled egg, tahini, tomato, roasted eggplant,
peppers spread and parsley

Tuna Sandwich 33

Roast Beef Sandwich 37
Chicken Sandwich with Avocado (in
season) 37
Grilled chicken breast, peppers paste, mayonnaise,
fresh avocado slices (in season), tomatoes, pickles
and green onions

Tuna salad, hard-boiled egg, pickled lemon spread,
tomatoes, arugula, and red onion.

SALADS

Soup (in season) 23

All our salads are served with a breadstick.

Mercato 45.90
Feta Cheese, lettuce, red onion, cucumbers, tomatoes, red cabbage, kalamata
olives, red peppers, carrots, toasted bread. Tossed in lemon vinaigrette.

Chicken Rustica 45.90

Alitalia Sausages 36
Genoa salami, turkey pastrami, garlic mayo &
scallions. Served on ethnic bread

Alitalia Cheese 34
Grated mozzarella, yellow cheese, bulgarian cheese
cubes, garlic oil, sun dried tomatoes & fresh basil.
Served on ethnic bread.

Salmon Bagel 36
Smoked salmon, cream cheese, horseradish sauce
& scallions

BREAKFAST
Two eggs, tuna salad, avocado salad (seasonal), creamcheese,
fresh vegetables salad, bread 37.90
*Breakfast including hot/soft drink. 43.90

TABOON & PIZZA

Grilled chicken breast, roasted mushrooms, lettuce, cucumbers,
red cabbage, carrots, cherry tomatoes, red onion. Tossed in lemon
vinaigrette.

Alitalio Pizza Margherita 18 | Alitalio Pizza Olives 21

Tuna 45.90

Mozzarella, roasted eggplant, sun-dried tomatoes, Bulgarian cheese, basil

Tuna, lettuce, cherry tomatoes, cucumbers, red onion, carrots, red cabbage,
kalamta olives, hard-boiled egg, pickles, roasted potatoes. Tossed in lemon
vinaigrette.

Roasted Pepper Alitalio Pizza 21

Lentil Salute 45.90

Alitalio Bianca Pizza 21

Mixed lettuce, red and black lentils, cherry tomatoes, red onion, carrots,
beets, parsley, cucumbers, red cabbage, cranberries, walnuts and a lemonolive oil dressing.

Vegetable Sticks 12.90 / Seasional Fruits 16.90
Additional side salad 10.90

Hot Drinks

Drinks can be ordered with low fat milk/ soy milk - no extra charge

Short / Long Espresso 9 Short / Long Doppione 11
Macchiato / Double 9/12 Cappuccino / Double / Gambo 12/16/19.90
Latte 16 Americano 11/13
Hot Chocolate 16 Tea 10
House Tea 14 Honey, Cinnamon Stick, Mint Leaves, A Slice Of Lemon & Ginger
Vanilla Latte 18
Milk with vanilla flavoring and a shot of espresso
Water / Milk-Based Instant Coffee 13/15
Turkish Coffee 10
Glass of hot milk 8

Fresh Mozzarella, tomatoes, red ionions, cherry tomatoes, arugula

Eggplant Alitalio Pizza 21

Roasted peppers, Mozzarella, Kalamata olives, Bulgarian cheese,
green onions
Cream cheese, Parmesan, roasted mushrooms, parsley, mozzarella

Parmesan/ Sesame / seed breadstick 8.90 / 2 units 15
Calzone melanzane/mushrooms 25

Soft Drinks

Cold Drinks

Carbonated Drinks 10.90

espresso Freddo 16/19/21

Coca Cola / Diet Cola / Coke Zero / Sprite Zero /

Kinley Soda 9
Light Drinks 10.90
Diet Grapefruit / Grape

Fuze Tea 10.9
Lightly-Flavored Mineral Water 10
Peach / Apple

Espresso with crushed ice and milk

Granita 16.9/19.90/23
Cold Americano 12/13/15
Chocolate Milk 10
Flavored Frozen Beverage
16.9/19.9/23

Ferrarelle 330ml 12
Mineral Water 7.90/10/ 10.90
Freshly-Squeezed Juice - Orange 17/19/22
Freshly-Squeezed Juice - Carrot 15.90/19/22
Lemonade 12.90/16/19
(Not freshly squeezed)

XL 10
Prigat Extra 12

