אינדקס
אנטיפסטי

לינגוויני ברוטב שמנת ופטריות 88 /

בשר ועוף

אנשובי  /סרדינים כבושים 16 /

פפרדלה צ'אצ'י ספינאצ'ה 91 /

אוסובוקו בקר 168 /

שרימפס עגבניות מיובשות
על הפלנצ'ה בניחוח לימונצ'לו 19 /

פנה ארביאטה 92 /

אוסובוקו לבן בנגיעת גרמולטה 172 /

פטוצ'יני ירוק שמנת וגורגונזולה 97 /

טליאטה דה מנזו 175 /

פסטה שחורה ופירות ים 99 /

כבדי עוף ברוטב שמן זית
ובלסמי מצומצם 176 /

ריגטוני רוזה והאם 102 /

כדורי בשר בנוסח "קפה איטליה" 178 /

קלמרי ים תיכוני על הפלנצ'ה 19 /
פירות ים נפוליטנה 20 /
אספרגוס ירוק בקובייות ביקון וביצה 23 /
אספרגוס ירוק בשמן זית לימון 23 /
אספרגוס לבן ברוטב אנשובי 26 /
חציל פרמז'ן 28 /
פטריות אליו אוליו 31 /
קרפצ'יו בקר וגבינת גורגונזולה 32 /

פנה קרבונרה 101 /
אורקטה עגבניות וטונה 104 /
לזניה בולונז 107 /

עופיונים בגריל 181 /
תבשיל זנב שור 182 /

מצי ריגטוני בולונז 108 /

תבשיל שורט ריב 185 /

לינגוויני ירקות 110 /

תוספות

פטוצ'יני אלפרדו 112 /

ירקות צלויים 190 /

ספגטי סרדינים 113 /

ברוקולי בשמן זית ושום 190 /

קרפצ'יו לשון בקר בסלסה ורדה 39 /

פסטה טרייה ברוטב נוצ'ה 116 /

מחית תפוחי אדמה ושום 193 /

קצ'ה א פפה 119 /

תפוח אדמה ברוזמרין 193 /

פריטו

פסטה עגבניות שרי ואנשובי 120 /

שעועית ירוקה ברוטב עגבניות 194 /

פריטו מיסטו 44 /

ריגטוני בארבע גבינות 123 /

אפונה ,שום ונענע 194 /

שרימפס מטוגן 44 /

פסטה ברוטב עגבניות שרי קר 110 /

דגים קטנים מטוגנים ,מן הים
אל הצלחת 47 /

טורטלוני תרד וריקוטה
ברוטב שמנת 126 /

רטבים ועוד

טבעות קלמרי מטוגנות 48 /

רוטב עגבניות בסיסי של
"קפה איטליה" 200 /

רביולי במילוי בטטה ודלעת 129 /

ראשי קלמרי מטוגנים בסגנון
"קפה איטליה" 51 /

רוטב בשמל 200 /

ריזוטו 131 /

רוטב נפוליטנה 201 /

ריזוטו פטריות 131 /

סלסה ורדה 201 /

מרקים

רוטב בולונז 203 /

מרק מינסטרונה 136 /

רוטב ראגו מהיר 203 /

מרק עדשים 139 /

רוטב אנשובי 204 /

מרק אפונה יבשה 140 /

רוטב איולי שום 204 /

מרק שעועית ועגבניות 142 /

פירורי לחם ירוקים 205 /

מרק מינסטרונה ירוק 145 /

ציר בשר ,עוף וירקות 205 /

דגים ופירות ים

קינוחים

פילה מוסר ברוטב עגבניות חריף 150 /

קרוסטטת תפוחי עץ 210 /

דג שלם מטוגן בתוספת סלסה
ורדה 152 /

עוגת גבינה אפויה 213 /

קרפצ'יו סלמון 35 /
קרפצ'יו פלמידה בסלסה עגבניות 36 /

סלטים
סלט סלק וגבינת גורגנזולה 56 /
סלט מוצרלה וזיתים 58 /
סלט מוצרלה ,צנוברים וארוגולה 60 /
סלט קולרבי ,רוטב לימון
וגבינת פטה 63 /
סלט עגבניות שרי וגבינת פטה 64 /
סלט פטרוזיליה ,צלפים ובייקון 67 /
סלט חסה וארוגולה בסגנון רומאי 68 /
סלט לבבות חסה ,גבינת
עזים ורוטב אנשובי 72 /
סלט פירות ים 74 /
סלט כבדי עוף 77 /

פסטה
פסטות טריות 85-84 /
פטוצ'יני אדום פיקנטי 86 /

228

לברק ברוטב עגבניות וצלפים 154 /
פילה דג בסלסת עגבניות חמה 156 /
פילה דג בקראסט תבלינים 157 /
סטייק דג חרב בתנור 161 /
ארוחה חגיגית של פירות ים ודגים 163 /

מוס שוקולד 214 /
פנקוטה ברוטב טופי 217 /
טירמיסו 219 /
נמסיס 222 /
טארט קרם שקדים ונקטרינות 224 /
תותים במסקרפונה 226 /

