INSALATA

בוקר שועלים יחיד/זוגי

67/119

סלטים:

קרש גבינות  /לחלוקה

69

ביצים לבחירה ,סלסלת לחמי מחמצת ומאפה ,מגוון
מטבלים וממרחים .סלט ירוק ,עם קפה ומיץ סחוט לבחירה

איטלקיות ,ישראליות ,עם ריבת הבית ופרי העונה  -בליווי טוסטונים

תוספות לביצה :פסטו ,עשבי תיבול ובצל ״עלינו״
פטריות  / 4קשקבל  / 6פטה  / 6מחית כמהין 6

סלט לה בריאות

65

סלמון אחוזה מיוחד!

69

בוקר טוסקנה  -בצק פיצה ,רוטב עגבניות ופסטו ירוק,
זיתי קלמטה ,עגבניות ושתי ביצי עין מעל ,מוגש עם סלט ירוק

69

לה שקשוקה

54

שקשוקה ירוקה משתי ביצים ,עם קרעי פסטה ,ברוטב שמנת,
תרד וכרישה /מיקס לחמים /זיתים
שקשוקה אדומה משתי ביצים ברוטב עגבניות איטלקי,
פלפלים ,ופטרוזיליה  /מיקס לחמים /זיתים וטחינה ביתית

ברוסקטה פינוקים  /מיוחד

לחם כוסמין ,פסטו ,חציל מטוגן ,עגבניה ,מוצרלה ,בזיליקום,
ביצת עין ,ארוגולה

יוגורט בוקר  /צלחת בריאות

יוגורט בוקר ,גרנולה ,דבש ,פירות העונה ,קוקוס קלוי ,אגוזי לוז

חם

דבש ,מקל קינמון ,ג׳ינג׳ר פלח תפוז

שרי בשלושה צבעים ,בצל אדום ,בלסמי מצומצם ,שמן זית,
בזיליקום ,קרוטונים חריפים

סלט ים תיכוני

54
34

69
59

מלפפון ,עגבנייה ,בצל סגול ,צנונית ,זיתי קלמטה ,פלפל אדום,
גבינת פטה ,זעתר טרי ,שמן זית ולימון טרי

פסטה
ספגטי אש

38

עם רוטב עגבניות ,שום ,צ׳ילי ,חציל קלוי ,בזיליקום

תדר

59

ספגטי עם תרד ,פטרוזליה ,בזיליקום ,שמן זית ,שום ,צ׳ילי,
אספרגוס ,אורוגולה ,קרוטונים

14/16
14
11
10/12
10/12
16
16
12
16

פפרדלה א-לה-מאנו עם פורטבלו ,שמפניון ,פטריות יער ,שימאג׳י,
מחית כמהין ,שום ,צ׳ילי ,טימין ,בזיליקום ,פרומעז ,שמנת

שמנת בטטה ערמונים

חונקי כמרים עם רוטב שמנת ,בזיליקום ,בטטה צלויה וערמונים

לזניה בטטה

דפי לזניה מפסטה בעבודת יד עם רוטב עגבניות איטלקי,
פטה ,בזיליקום

רדיאטורי סלמון

69
65

69
79

פסטה שחורה ברוטב שמנת וגבינת עיזים בצל ירוק
ונתחי סלמון טריים

מוגזים:

קוקה קולה ,קולה זירו ,דיאט קולה ,ספרייט ,ספרייט זירו
פיוזטי
פררלה
נביעות זכוכית
פריגת תפוחים/ענבים
לימונדה
לימונענע גרוס  /אייס קפה
-יין בוקר גוורץ דרך ארץ
יין רוזה לה ג׳אמל דרך ארץ
מימוזה
קוקטייל לה-בוקר
ביאנקו ,בטעמי פירות רעננים ,תפוח ,ליצ׳י ,לימון

14
14
24/14
14
14
14
18/18
15
15
15
15

LA PIZZA
פיצה

פיצות

פיצה להלה

מוצרלה ,שמן זית ,בזיליקום ,אורוגולה ,רוטב עגבניות איטלקי
חצי פיצה/שלמה
תוספות :קלמטה ,עגבניות מיובשות  | 8אנשובי ,מחית כמהין 10
גבינת עיזים ,גבינה כחולה ,אספרגוס 12

פיצה פיקנטינה

מוצרלה ,שמן זית ,חציל קלוי ,שום קונפי ,צ׳ילי,
בזיליקום ,רוטב עגבניות איטלקי
חצי פיצה/שלמה

ראשונות

לחם כוסמין עם מתבלים מיוחד!

לצד פלפל ירוק חריף מטוגן ,שום קונפי ,זיתים ,סלסה עגבניות,
פסטו ,שמן זית ובלסמי

מרק היום שאל את המלצר
לאבנה פטריות מיוחד!

פטריות ממולאות בשום קונפי ,לאבנה וצנוברים

לאבנה כרוב  /סחוג בצד מיוחד!

כרוב שרוף ,לאבנה ,עגבניות מגורדות ,סחוג הבית

בטר באטר

קרפצ׳יו של תפוח אדמה מזן באטר ,שמן זית ,פרמזן,
קרוטונים ,טימין ,צ׳ילי ,חמאה ,קרם פרש ,בצל ירוק ומלח גס
דג סלמון טרי ,סלרי ,בצל אדום ,עגבנייה ,אבוקדו,
מתובל בשמן זית ,לימון ,מלח ,פלפל

24
28

38
38
32
29

ג׳ינה לולו

29

ג׳ין ,מלפפון ,מוחיטו ,בזיליקום ,תפרחת נענע ואורגנו טרי

סן רמו

רום ,פרנג׳ליקו ,מיץ אננס ,לימון  +בקבוקון ג׳ינג׳ר אייל

ביאנקה ג׳אגר

ורמוט צינזנו ביאנקו ,סמירנוף ,מיץ ליצ׳י,
עם בקבוקון ג׳ינג׳ר אייל

39
36

אדום/לבן/מבעבע הבית
בקבוק/כוס

69/24

סיידר חם עם יין  /בלי יין

22/18

59/36

קרלסברג חצי/שליש
טובורג חצי /שליש
בקבוק אסטריה

קוקטיילים ״עם קישוטים לילדים״

בובי/ללא אלכוהול
מיץ אננס וחמוציות וטעמי מנגו ופסיפלורה
ג׳וניור/ללא אלכוהול
בכיוון של מנגו פסיפלורה
סילביו/ללא אלכוהול
סיידר תפוחים ,לימון וליצ׳י

23/29
23/29
26

19

עם סוכריות גומי ושיגועים

תפריט הילדים הכי טוב בעולם
להלה פיצה

חצי פיצה עם מוצרלה
בארוחה כולל ירקות חתוכים ,מיץ פטל וכדור גלידה 37

ספגטי לבן ,אדום או ורוד

רוטב לבחירה :שמנת ,עגבניות או רוזה

29

32

בארוחה כולל ירקות חתוכים ,מיץ פטל וכדור גלידה 42

שיפודי סלמון (יקיטורי)

45

49/29

52/33

מוצרלה ,נגיעה של רוטב עגבניות ,שמנת ,פרומעז ,אורוגלה,
פטריות פורטבלו ,שמפניון ,יער ,שום ,צ׳ילי ,טימין
חצי פיצה/שלמה

PRIMI

פוקצ׳ה עשבי תיבול

קמפרי סודה

28

בירה מהחבית

פונגי

ארוחות הבוקר מוגשות עד השעה 12:30

עם מתבלים בלסמי מצומצם ,שמן זית ,זיתים

אפרול שפריץ

28

19

BAMBINIM

סחוט טבעי:

קוקטיילים
ועניינים

59

את כל הפסטות ניתן להזמין גם ללא גלוטן (פנה)

תפוזים/גזר/תפוגזר/תפוחים גזר ,סלק ,ג’ינגר ,תפוח
--

סביצ׳ה

סלטה בוראטה מיוחד!

פסטה יער

קפוצ׳ינו קטן/גדול
אמריקנו חם
קורטדו
אספרסו  /כפול
מקיאטו  /כפול
לאטה מקיאטו
אפוגאטו
תה טעמים  /נענע
משקה בריאות

ראשונות

נתחי סלמון טרי בגריל ,לבבות חסות פריכים ,פרמזן,
עגבניות שרי ,זרעי חמניה ,קרוטונים ,ברוטב קיסר

LA PASTA

קנטטה לפריטטה

פריטטה (אומלט איטלקי עם תפוחי אדמה ,גבינת פרמזן ,פטריות
ומחית כמהין) ,זיתים ,קרם פרש עם קפה ומיץ סחוט לבחירה

65

קינואה ,בטטה צלויה ,תרד ,עשבי תיבול ,נענע ,פטרוזיליה ,בצל ירוק,
שקדים קלויים ואגוזי מלך ,ברוטב ויניגרט לימוני וטחינה ,עדשים שחורות

שני שיפודי סלמון צרובים על הגריל ,על ספגטי ״נקי״
עם שמן זית ,מלח ופלפל
בארוחה כולל ירקות חתוכים ,מיץ פטל וכדור גלידה 59

49

המנות שלנו עשויות מחומרי הגלם
הכי טובים שהצלחנו למצוא.

בתאבון

ארועי בוטיק בקומת הארועים
הפרטית של להלהלה

לארועים עד  70מוזמנים!

