פסטה'לה תפריט 05/02/20 -
פוקאצ'ה " //מלנזנה" /שמן זית רימונים 25 //
מרק היום  //משתנה43 // ...
אנטי פסטי  //ירקות חמים /קרים /כבושים /גבינות 34 //
סלט עגבניות  //עגבניות במרקמים שונים /עלי ריחן /קרעי פוקאצ'ה /קרעי מוצרלה 43 //
סלט קיסר  //חסה פריכה /קוביות לחם /אנשובי /פרמז'ן  //עוף 33/43 //
סלט שוק  //כרובית קשה /שעועית ירוקה /שרי /זוקיני /עשבים /שמן זית /לימון /פטה 32 //
בוראטה  //עגבניות /ברוסקטה /שמן זית /בלסמי תאנים /גבינת בוראטה 55 //
ארטישוק  //צרוב /לקט שרי ופסטו 43 //
פולנטה  //תירס טרי /פטריות /פרמז'ן 36 //
שווארמה דג  //נתחי דג בתיבול /בצל ירוק /עשבים /צ'יזיקי זוקיני /פיתה שרופה 33 //
שישברק  //רביולי פולנטה /רוטב יוגורט חם /שום /זרעי כוסברה /נענע 32 //

פיצה מרגריטה  //רוטב נפוליטנה /מוצרלה 53 //
פיצה נקניקיות  //רוטב נפוליטנה /מוצרלה /נקניקיות צלויות /בצל מקורמל /ארוגולה 33 //
אלה -רומנה  //רוטב נפוליטנה /מוצרלה /ארטישוק /בצל ירוק /פרמז'ן 55 //
פיצה אנשובי  //רוטב נפוליטנה /מוצרלה /פלפל קלוי /עגבניות מיובשות /תרד 63 //
פיצה כמהין  //קרם פטריות יער וכמהין /קרעי מוצרלה /פורטבלו /בצל ירוק /פרמז'ן 63 //
פיצה קרבונרה  //רוטב שמנת /מוצרלה /אווז מעושן /בצל צלוי /פטריות /חלמון ביצה 73 //

רביולי סלק  //רביולי ריקוטה ותרד /תרד טרי /ארוגולה /קרם סלק /פרמז'ן 32 //
רביולי גבינות  //ארטישוק /בצל ירוק /עגבניות לחות /פטה /חמאת אורגנו וחרדל 33 //
בלרינה סלק  //ברוקולי /זוקיני /ארטישוק /מוצרלה /שמן זית /עשבים /שום 53 //
קרוסלה  //פטריות יער /שמפניון /כמהין /כרובית /שמנת /קרם פטריות 56 //
קולקציית הלזניות של פסטה'לה  //משתנה מידי יום 65 //
תנו לשף שלנו לדאוג לכם // ...פסטה שף /רביולי שף 65/53 //

פפרדלה ראגו  //תבשיל בקר /ירקות שורש /פטריות /יין אדום /פרמז'ן 33 //
ספגטי קוקוריקו  //נתחי עוף /ברוקולי /בצל סגול /שעועית ירוקה /רוטב נפוליטנה /ריחן 62 //
ניוקי ציידים  //נתחי פילה בקר טרי /בצל ירוק /שעועית ירוקה /שרי /חמאת ברנדי 36 //
קרבונרה  //חזה אווז /פטריות /בצל סגול /אלפרדו /חלמון ביצה /פרמזן /פלפל שחור 33 //
אסייאתית  //פפרדלה /חציל /שרי /שעועית ירוקה /נתחי אסאדו מפורק /רוטב סצ'ואן  //חזה אווז 46/36 //

נתחים על העצם מ"חוות צוק"  55 -ש"ח ל 011 -גר'
פריים ריב  //ניו יורק סטייק
תוספת לבחירה :תפו"א מדורה  /לחם תירס

אסאדו (שנרדם בטאבון)  //אסאדו לילה בטאבון /ברביקיו /סלט רענן /לחם תירס 54 //
באטר צ'יקן  //שעועית /בצל /בטטה /פילה עוף /תבשיל הודי /חמאה /אורז 43 //
לימונענע  //פילה דג /חמאת לימון /פפרדלה /ארטישוק /בצל ירוק /הולנדייז לימונענע 303 //
מחבת ים  //פילה דג /בקצ'וי /ברוקולי /תרד /רביולי ריקוטה ותרד /חמאת אוזו 305 //
טוסקני  //פילה דג /תערובת תבלינים /גזר קונפי /בטטה מדורה /סלט רענן 305 //

