
 

Anchovie and roman endive pie _______ € 6,5 
 אנשובי ופשטידת עלי אנדיב בנוסח רומאי

 ‘Concia’ of courgettes ________________ € 5 
fried and marinated in vinegar, mint, and garlic 

  קונצ׳ה קישואים

Israeli selection of dips  ______________ € 10 
Hummus, thina, babaganoush,, harissa, hot peppers, 
marinated zucchini, pickles, and Israeli salad- -------------             

אריסה, סלט חצילי�, טחינה , מטבלי� מהאר� חומוס  - , מבחר
ומלפפו� חמו�, סלט ישראלי, פלפלי� חריפי�  קישואי� בתחמי� 

Mixed grilled vegetables ______________ € 6 
  ירקות בגריל מעורבי�

Bresaola ___________________________ € 10 
with almonds and wild roket  

שקדי� ע� וברסאולה רוקט עלי סלט   

Jewish style artichokes ________________ € 5 
מסורתי יהודי מטוג� ארטישוק  

Falafel  _____________________________ € 5 
with hummus 

חומוס ע� פלאפל  

Chicken wings ______________________ € 7,5 
marinated and seasoned in a sweet chilly sauce 

מתוק צ�ילי ברוטב מושרות עו� כנפי  

Salt cod ‘fish & chips’ _______________ € 8,5 
מלח במעטפת בקלה דג  

Lamb cutlets coated in breadcrumbs ____ € 17 
לח� פירורי בציפוי כבש צלעות  

Vegetarian fried dish _________________ € 10 
zucchini, sweet peppers, artichokes, mushrooms 

, מתוקי� פלפלי�, קישואי�(מנת ירקות מטוגני� 
 ארטישוק ופטריות
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Chicken Soup with soup croutons   _____________ € 8,5 
מרק שקדי ע� מרק עו�  

 Spaghetti  _____________________________ € 8,5 
spaghetti with tomato sauce 

 ספגטי ע� רוטב עגבניות

 ‘Zucchini and fish  ______________________ € 12 
pasta with zucchini flowers and codfish 
 פסטה ע� פרחי קישואי� ובקלה 

‘Olive and fish  _________________________ € 12 
pasta with fish, olive and tomato 

זיתי� ועגבניות, פסטה ע� דגי�  

‘Botargo   ______________________________ € 14 
pasta with Artichokes and botargo 
 פסטה ע� ארטישוק ובוטארגה

Vegetarian Cous Cous ____________________ € 10 
served with tomato sauce and a variety of 
vegetables 

מוגש ע� רוטב עגבניות ומגוו� של ירקות ירקות ע� קוסקוס  

‘Chitarrini    ___________________________ € 14 
fresh pasta with anchovies baked in crispy bread crumbs 

לח� בפרורי אנשובי ע� קיטאריני  

               Salads  סלטים  

-Mixed salad  ___________________________ € 7  
מעורב סלט  

Israeli salad ____________________________ € 7 
with cherry tomatoes, cucumbers and mint 

מנטה ועלי מלפפוני�, שרי עגבניות ע� ישראלי סלט  

Grilled chicken salad _____________________ € 9 
with oranges, olives coated in sesame seeds and ‘machê 
de Nantes’ lettuce 

זיתי�, תפוזי� ע� בגריל עו� סלט   

THE REAL AMERICAN PASTRAMI . 

 €13,5    
served in bread, with pickles mustard and chips  

יפס'ע� חרדל וצ פסטרמה בקר  מוגש בלח� ע� מלפפו� חמו�  



 

Spring chicken* ________________________ € 15 
served with potatoes 

אדמה תפוחי בתוספת מוגש פרגית  

Asado _________________________________ € 15 
“Gaucho” style 

אדמה תפוחי בתוספת אסאדו מוגש  

Chicken lamb and turkey kebab ___________ € 15 
shawarma served with Israeli salad and  hummus 

ישראלי� סלטי� בתוספת מוגשכבש עו� והודו   שווארמה  

The Shnizel ___________________________ € 13,5 
breaded chicken breast 

 עו� שניצל

Veal ‘scaloppina’ ________________________ € 15 
with oranges sauce 

תפוזי� ברוטב עגל סקלופיני  

Lamb _________________________________ € 17 
Lamb with artichokes 
 כבש ע� ארטישוקי�

side dishes— תוספות — 

 

 

 

Chicken  “tagliata”__________________ € 13,5 
sliced chicken leg no bone  with orange and almonds    

ע� תפוזי� ושקדי�  רגל עו� ללא עצ� פרוס    

Primavera Beef “tagliata” ____________ € 19,5 
sliced beef with arugula and fresh tomatoes   

ארוגולהובשר בקר פרוס ע� עגבניות   טאליאטה  
Balsamic Beef “tagliata” _____________ € 19,5 
sliced beef with of beef with balsamic vinegar 

בשר בקר פרוס ע� חומ� בלסמי  טאליאטה  

Entrecote 350 gr.    _________________ € 19,5 

 אנטריקוט350 גר�)

Jewish Fiorentina steak 750 gr. ________ € 29 
750 גר�) ( יהודי נוסח פיורנטינה   

Veal ribs __________________________ € 13,5 
עגל ספונטרטורה  

Veal loin ___________________________ € 15 
עגל לומבאטה  

‘Scottadito’ lamb cutlets _____________ € 18,5 
כבש סטייק  

Beef shish kebabs __________________ € 13,5 
  בקר שיפודי

Chicken shish kebabs _______________ € 13,5 
  עו� שיפודי

Mixed shish kebabs _________________ € 13,5 

Turkey hot dog  _____________________ € 9,5 
הודו נקניקיות  

Draft Menabrea beer 20 cl. 3 

Draft Menabrea beer 40 cl. 5 

Bottled craft beer 33 cl. 5 

 

‘Potato purè ________ 5 

    פירה

Roman style ________ 5 
artichokes 
stewed with anchovies, garlic  

ארטישוק בנוסח יהודי רומא

Spinach  ______________6 
with pine nuts and raisins 

תרד עם צימוקים וצנוברים   

Pilaf rice _____________ 5 

אורז פילאף      

French fries* ________ 5 

תפוחי אדמה מטוגנים      

Sautèed chicory _____ 6 

עלי עולש      

Roast potatoes ______ 6 

תפוחי אדמה בתנור      

Still filtered water 100 cl. 2 

Sparkling filtered water 100 cl. 2 

Coca cola – Fanta- Sprite 25 cl. 2,5 

Home made Bread per basket 1,5 


