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וללא סוכר & Sugar Free

Gluten Free Lasagnias

לזניה ללא גלוטן

Lasagna Classic

Tomato Sauce with Mozzarella, Beshamel &
Parmesan

65
65

 מוצרלה ופרמז’ן, בשמל,ציר עגבניות עם פסטו

Lasagna Pesto

Tomato Sauce with Mozzarella, Beshamel
pesto & Parmesan

Gluten Free Fettuccine
Fettuccine

לזניה קלאסית

 בשמל ופרמז’ן,ציר עגבניות עם מוצרלה

לזניה פסטו

פטוצ’יני ללא גלוטן

(with a choice of Sauces)

64

Fettuccine Cream & mushrooms
Fettuccine Salmon/
Artichoke / 4 cheeses

69
74

Gluten Free Ravioli

פטוצ’יני

)(עם רוטב לבחירה

פטוצ’יני שמנת ופטריות
/פטוצ’יני סלמון
 גבינות4 /ארטישוק

רביולי ללא גלוטן

Ravioli with a choice of Sauces
Ravioli Cream & mushrooms

64
69

רביולי
רביולי שמנת ופטריות

Ravioli Salmon / Artichoke

74

 ארטישוק/ רביולי סלמון

Gluten Free Gnocchi

ניוקי ללא גלוטן

Gnocchi Potato / Sweet potato

 בטטה/ ניוקי תפו”א

with a choice of Sauces

Topping: Cream & mushrooms 5 NIS

Topping: Salmon / Artichoke / 4 cheeses 10 NIS

עם רוטב לבחירה

58

Gluten Free Bruschetta
Bruschetta Pomodoro
with tomatos, olive oil, garlic & basil

Bruschetta Pomodoro & Mozzarella

with tomatos, olive oil, garlic, Basil & Mozzarella

Bruschetta Pomodoro & Tuna

עם רוטב לבחירה

 ש”ח5  שמנת פטריות:תוספת
 ש”ח10  גבינות4 /  ארטישוק/  סלמון:תוספת

ברוסקטה ללא גלוטן
34
 מוקרם/ רגיל

crusted / Standard

42/39

with tomatos, olive oil, garlic, Basil & Tuna

39

Bruschetta Salmon

44

ברוסקטה פומודורו

 שום ובזיליקום, שמן זית,עם עגבניות

ברוסקטה פומודורו ומוצרלה

 בזיליקום ומוצרלה, שום, שמן זית,עם עגבניות

ברוסקטה פומודורו וטונה

 בזיליקום וטונה, שום, שמן זית,עם עגבניות

ברוסקטה סלמון

Gluten Free Pasta

Pomodoro
Tomato Sauce with Olive oil, Garlic & basil

פנה

ספגטי

Penne Spaghetti

פסטות ללא גלוטן
פומודורו

44

 שום ובזיליקום,ציר עגבניות עם שמן זית

Variety of peppers & capers, tossed in olive oil,& garlic

54

שלל פלפלים וצלפים מוקפצים בשמן זית ושום

Zucchini
Slices of zucchini, olive oil, garlic & Herbs

54

 שום ועשבי תיבול, שמן זית,נתחי קישואים

Pesto
Basil sauce, cream cheese olive oil & garlic

54

 שום וצנובר, שמן זית, שמנת,רוטב בזיליקום

Puttanesca
Tomato Sauce,Olive oil, Garlic, capers, olives, anchovies or tuna

54

 זיתים אנטשובי או טונה, צלפים, שמן זית, שום,ציר עגבניות

Alio
Olio Funghi
Garlic, olive oil, mushrooms & parsley

54

 פטריות ופטרוזיליה, שמן זית,שום

Cream
can be served with Garlic, onion & parsley

54

 בצל ופטרוזיליה לבחירה,תוספת שום

Cream
& mushrooms
can be served with Garlic, onion & parsley

59

 בצל ופטרוזיליה לבחירה,תוספת שום

Mitel
Tomato Sauce with Olive oil & Mozzarella

54

ציר עגבניות עם שמן זית ומוצרלה

Sicilian
Sundried tomatos with Sauce, olive oil & Basil

54

 שמן זית ובזיליקום,עגבניות מיובשות בתוספת רוטב

Calabria
Dried tomatos with anchovies, olive oil,Sauce & Basil

54

 שמן זית ובזיליקום, רוטב, אנשובי,עגבניות מיובשות

purple onion, black olives, capres & parsley

54

, מלפפונים, עגבניות:מוגש קר עם שלל ירקות טריים
 ופטרוזיליה, צלפים, זיתים שחורים,בצל סגול

Tuna
Tomato Sauce with Tuna & herbs

54

ציר עגבניות עם עשבי תיבול וטונה

Roze
Tomato Sauce with Cream cheese

54

עם רוטב עגבניות ושמנת

Pepperoni

Primavera
Served cold with fresh vegetables: Tomatos, cucumbers,

Salmon
with Cream cheese & salmon

פפרוני
זוקיני

פסטו

פוטנסקה

אליו אוליו פונגי
שמנת

שמנת ופטריות

מיטל

סיציליה
קלבריה

פרימוורה
טונה

רוזה

סלמון

can be served with Garlic & onion

64

עם רוטב שמנת ופרוסות סלמון מעושן

Four Cheeses
Eggplant

64

ארבע גבינות
חצילים

תוספת בצל או שום לבחירה

Tomato Sauce with eggplant, garlic, olive oil & herbs

54

 שמן זית ועשבי תיבול, שום, חצילים,ציר עגבניות

Artichoke
garlic, olive oil, peperonccino, artichoke & parsley

64

 ארטישוק ופטרוזיליה, פפרונצ’ינו, שמן זית,שום

ארטישוק

Gluten Free Pizza

Gluten Free pizza Margarita

פיצה ללא גלוטן
49

פיצה מרגריטה ללא גלוטן

Topping: Olives/ Tuna/ anchovies/
Mushroom/ onion / Egg / Corn / Eggplant

5

/  אנשובי/  טונה/  פטריות/  זיתים:תוספת
 חצילים/  תירס/  ביצה/ בצל

Topping: feta cheese / Roquefort / Goat

8

 עיזים/  רוקפור/  גבינת פטה:תוספת

10

שאל את המלצר על תוספות נוספות

Topping: Salmon / Artichoke

Ask your waiter about more toppings

Happy hour specials

עסקיות ללא גלוטן

Served until 17:00 pm - also on friday

 גם ביום שישי- 17:00 מוגשות עד

Gluten Free Spagahetti Meal

Pasta* + salad + soft drink
* From our diverse pasta selection up to 39 NIS
addition: mushrooms/Cream - 5 NIS
Salmon/artichoke/Four Cheeses - 10 NIS

Gluten Free Pasta Penne Meal
Pasta Penne* + salad + soft drink
* From our diverse pasta Penne
selection up to 43 NIS
addition: mushrooms/Cream - 5 NIS
Salmon/artichoke/Four Cheeses - 10 NIS

ארוחת ספגטי ללא גלוטן

 שתיה קלה+  סלט+ *ספגטי

69

Gluten Free Lasagna Meal
Lasagna* + salad + soft drink
* Lasagna Classic / Lasagna Pesto

Gluten Free Pizza

Pizza + salad + soft drink
or
Pizza + Draught Beer
*Extra charge as shown on the menu

 שתיה קלה+  סלט+ *פסטה פנה

69

 ש"ח47 * ממגוון הפסטות בתפריט עד
 ש"ח5 - פטריות/תוספת שמנת
 ש"ח10 -  גבינות4/ארטישוק/תוספת סלמון

ארוחת פטוצ'יני ללא גלוטן

 שתיה קלה+  סלט+ *פטוצ'יני

74

* פטוצ'יני עם רוטב לבחירה
 ש"ח5 - פטריות/תוספת שמנת
 ש"ח10 -  גבינות4/ארטישוק/תוספת סלמון

ארוחת לזניה ללא גלוטן
79

 שתיה קלה+  סלט+ *לזניה

* לזניה קלאסית או לזניה פסטו

ארוחת פיצה ללא גלוטן
61

Gluten Free Deserts
Ask Your Waiter
With sugar

. ש"ח43 * ממגוון הפסטות בתפריט עד
 ש"ח5 - פטריות/תוספת שמנת
 ש"ח10 -  גבינות4/ארטישוק/תוספת סלמון

ארוחת פסטה פנה ללא גלוטן

Gluten Free Fettuccine Meal
Fettuccine* + salad + soft drink
* Fettuccine (with a choice of Sauces)
addition: mushrooms/Cream - 5 NIS
Salmon/artichoke/Four Cheeses - 10 NIS

 ארטישוק/  סלמון:תוספת

 שתיה קלה+  סלט+ פיצה
או
 בירה מהחבית+ פיצה

*תוספות בתשלום כפי שמצויין בתפריט

קינוחים ללא גלוטן

ית/שאלו את המלצר

35

הקינוח מכיל סוכר

