
ארוחות בוקר
בוקר טוב  - חביתה לבחירה ומטבלים  

אומלט עשבי תיבול

אומלט מוצרלה

עין /עין הפוכה

שתיה קלה וחמה

 48 ש“ח

בוקר ישראלי - שקשוקה אמיתית מעט חריפה 
מוגשת עם שתי ביצים סלט ירוק ומטבלים 

55 שח 

מנות פתיחה
מרק היום - שאל את המלצר 

 ₪ 36
גלילות חצילים ממולאות בגבינת פטה, ועשבי תיבול  על קרם עגבניות

 ₪ 39 
קפרזה-עגבניות בשלות עם מוצרלה בופאלו בשמן זית ועלי ריחן

 ₪ 42 
פטריות יער ממולאות בגבינות בציפוי קרנצ‘י, על מצע סלט רוקט 

שורשים וליים 
 ₪ 44 

סביצ'ה דגי ים , טאפנד זיתים שחורים ופילה עגבנייה 
 ₪ 49

sh� Fingers-  בציפוי קרנצ'י ,מוגש עם מטבל בזיליקום
₪ 48 

חציל  שרוף על האש על יוגורט כבשים, שמן זית ועשבי תיבול
 ₪ 38 

סלטים
סלט איזבלה - עלי אנדיב, חסה, פרי 

עונתי, אגוזי מלך וגבינה כחולה
₪ 63 

סלט סיזר - לבבות חסה, ביצה רכה 
ופרמז‘ן ברוטב קיסר

₪ 59  

סלט רומאי - לבבות חסה ורוקט,
גבינת עיזים, אגוזי פקאן,
פטריות רג‘יאנו ואספרגוס

בויניגרט פרמז‘ן
 ₪ 65 

סלט פטה איטליאנו - חסה, מלפפון 
ירוק, עגבניה, בצל סגול, טפנד זיתים 

שחורים וגבינת פטה איטלקית 
בשמן זית 

 ₪ 65

דגים
פילה מוסר ים מושחם עם תימין ומלח ים, בליווי תוספת היום

 ₪ 98 
פילה דניס ברוטב חמאת לימון, בליווי תוספת היום

 ₪ 110  
פילה סלמון  על  פירה בשמנת וטפנד זיתים  

 ₪ 110 
סטייק  טונה אדומה על פירה קטיפתי  ברוטב יין פורט

 ₪ 98 

פסטות
פטוצ'יני אליו אולי עם פסטו, פלפל צ'ילי חריף, עגבניות שרי ופרמז'ן

 ₪ 69 
פטוצ'יני ברוטב עגבניות  תמר ועגבניות שרי

 ₪ 69 
פטוצ'יני פטריות יער, שום עלי תרד ושמנת פלפל

 ₪ 69  
פטוצ'יני סלמון, חמאה ושמנת 

 ₪ 74 
פטוצ'יני רוזה, עלי תרד ובזיליקום, עגבניות שרי

 ₪ 69 
פטוצ'יני ארטישוק, עלי תרד ושמנת לימונית 

 ₪ 69
פסטה ילדים ברוטב עגבניות או שמנת 

 ₪ 55 

מיוחדים
ניוקי תפוח אדמה ברוטב עגבניות ונגיעה של קרם פרש 

₪ 74
ניוקי בשמנת ביאנקה ושום 

₪ 74 
רביולי גבינות -  ברוטב שמנת ביאנקה ושום

₪ 75 

פיצות
פיצה מרגריטה

רוטטב עגבניות ומוצרלה
₪ 60 

פיצה פלפלים
פלפלים קלויים פיקנטיים, עגבניות מיובשות 

ורוטב עגבניות 
₪ 66

פיצה פטריות
מוצרלה, פטריות עם גבינת פטה ורוטב 

עגבניות
₪ 66 

פיצה ארטישוק
 רוטב עגבניות, שמן זית, ארטישוק ועלי 

תרד
₪ 66 

פיצה בצלים
 מוצרלה, פרוסות בצלים, שמן זית מתובל 

ורוטב עגבניות 
₪ 66

פיצה ארבע גבינות
 קרם פרש,  רוקט ושקדים קלויים 

 ₪ 66

פיצה פסטו 
מוצרלה, רוטב פסטו ,שמן זית

 ובזיליקום טרי
 ₪ 66 

כשר למהדרין
ללא חשש קטניות



PASSOVER  MENU

Good Morning 
Omelet selection and Dips 

Herbs Omelet 
Mozzarella Omelette 
Sunny side up

Soft drinks and hot 
48 

Israeli Breakfast 
Shakshuka spicy, two eggs served with a 

green salad and dips
 55

FIRST COURSE
Soup of the day, ask the waiter

 36
Eggplant rolls filled with Feta cheese and herbs on tomatoes 

cream 
39

Capresa - Tomato salad with buffalo Mozzarella cheese, 
garnished with olive oil and basil

 42
Mushrooms stuffed with cheese coated crunchy on a bed of 

rocket , root salad and Lime 
44

Ceviche, served with black olive tapenade 
and tomato seeds

 49
Fingers fish-  deep fried, served with basil spread

 48

Eggplant burnt fire on a bed of sheep yogurt, 
olive oil and herbs

 38 

SALADS
Isabella salad- andiv, lettuce, seasonal fruit, 

walnuts and blue cheese 
63

Caesar Salad - romano lettuce leaves, 
parmesan cheese & herb boiled egg caesar 

dressing 
59 

Italian feta salad- lettuce , tomatoes, 
cucmbers, red onion, calamata olive and 
italian feta chrrse in a lemon and olive oil 

dressing 
65 

Roman salad -  lettuce hearts, Rocket, 
  Pecans, goat cheese, asparagus and  

mushroom reggiano, parmesan vinaigrette
 65 

FISH
Drum fish fillet grilled with thyme and sea salt with 

side dish of the day 
98

Sea Bream fillet in a Lemon butter with 
side dish of the day

 110
Salmon fillet served on puree with a touch of truffles a

nd butter lemon sauce
 110

Red Tuna steaks served on  puree  in a port sauce 
98

PASTA
Fettuccine

Fettucini aglio-olio ‒ pesto, tomatoes, garlic and hot chili pepper 
69

Fettuccine in tomato sauce  made of  Tamar and cherry tomatoes- 
69

Fettuccine with wild mushrooms, garlic, spinach leaves and pepper 
in a cream sauce

 69
Fettuccine with salmon, butter and cream

 74
Fettuccine Rosa with spinach leaves and basil

 69
Fettuccine with artichokes, spinach leaves and lemon cream

 69
Children's  pasta in tomatoes or cream sauce

55

SPECIALS
Potato gnocchi in tomato sauce with a hint of crem fraiche 

74
Gnocchi in bianka sauce and garlic 

74        
Cheese ravioli  - Bianca cream sauce and garlic

75

PIZZA

Margarita -- mozzarella and
 tomato sauce 

58

Pepper -- spicy roasted peppers, sun 
dried tomatoes, and tomato sauce 

62

Mushrooms -- mozzarella, mushrooms,  
feta cheese and tomato sauce 

62

Artichoke --Artichoke and spinach 
leaves, olive oil and tomato sauce 

62

Onion -- mozzarella, spiced olive oil and 
tomato sauce 

62

Four cheese pizza ‒ Cream Fresh, 
arugula, and roasted almonds 

62

Pizza pesto ‒ Mozzarella, pesto sauce, 
olive oil, and fresh basil

 62

Kosher Lamehdrin
 no use of Legumes


