
פוקאצ'ת הבית
מוגשת עם סלסת עגבניות, טחינת הבית, קורנישונים וזיתי טאסוס

כריך שינקן

כריך רוסטביף אנטריקוט

כריך טנדורי הודו
איולי שום דבש, עגבניות, חמוצים, בצל סגול ואורוגולה 

לבחירה: חלה / בייגל אמריקאי / לחמניה ללא גלוטן

מהגינה שלנו

נאצ'וס כרובית צלוייה 

גזר,קולורבי, פלפלים צהובים, צנונית, שרי, בייבי מוצרלה, 
פלטת ירקות

אגוזי מלך וזיתים מוגש בתוספת סלסת עגבניות וטחינת הבית

בייגל שום קונפי, פסטו, מיקס עגבניות בבלסמי, 
בייבי מוצרלה ואורוגולה

כרובית בתנור עם טחינת הבית, סלסת עגבניות, צ‘ילי ירוק,
צנונית וכוסברה

קפרזה

סלט יווני
עגבניה, מלפפון, בצל סגול ופלפל צהוב חתוכים גס עם שמן 

זית ולימון מוגש עם זיתים שחורים וגבינת פטה מעל 

להתחלה

הרוזלך המקוריים – כיסוני נוטלה אגדיים

מתוק

....................................................................................................................

פיצה רוזה
רוטב עגבניות ומוצרלה 

פיצה נפוליטנה
רוטב עגבניות, מוצרלה, אורוגולה ופרמז‘ן

פיצה יוונית
רוטב עגבניות, מוצרלה, גבינת פטה, זיתים שחורים ובצל סגול

פיצה ברוקלין
רוטב עגבניות, מוצרלה ופפרוני 

פיצה Hawaiian ספיישל
רוטב עגבניות, מוצרלה, שינקין, אננס ושום קונפי  

פיצה תרד וגבית עיזים
רוטב עגבניות, מוצרלה, תרד וגבינת עיזים

הפיצות של הרוזה

פפרוני/ שינקן

פטה/ ארטישוק / גבינת עיזים

פלפל חריף/ עגבניות/ זיתים/ בצל/ אננס

תוספות לפיצות

45................................................

47...........................................

48..............................................

48............................................

49..............................

פיצה אלה רומנה
רוטב עגבניות, מוצרלה, ארטישוק מובחר ושום קונפי

48.........................................

48..................................

5......................
6................................................
7...............................................

28...........................................

44...............................................

47.............................................

45.............................

43....................................

28................................................ 34............................................

37..............................................

36...

פטריות / תרד

7.................................

38....................................................

שמנת עירית, סלסת עגבניות, צ‘ילי, כוסברה וצנונית 
.......................................28תפוח אדמה שרוף

...................................39ארטישוק אלה רומנה

סלט קינואה צבעוני
קינואה לבנה ואדומה, שרי, חמוציות מיובשות, אגוזי מלך 

ועשבי תיבול מוגש לצד טחינת הבית

46...................................

בתוך לחם

ליד הבירה

מוגש עם רוטב עגבניות, צ’ילי, שמנת עירית, צנונית ועשבי תיבול

מוגש עם עגבניות שרי, אורוגלה, צנונית, בצל סגול, צנובר   
ופרמז‘ן

סלט פאטוש
ארטישוק איטלקי, עגבניה, מלפפון, בצל סגול, חלת שום בתנור ,

גבינת פטה, צנונית, סומק ועשבי תיבול

47............................................

איולי שום דבש, עגבניות, חמוצים, בצל סגול ואורוגולה 
לבחירה: חלה / בייגל אמריקאי / לחמניה ללא גלוטן

איולי שום דבש, עגבניות, חמוצים, בצל סגול ואורוגולה 
לבחירה: חלה / בייגל אמריקאי / לחמניה ללא גלוטן

*יש אפשרות להוסיף צ‘ילי חריף

פיצה פסטו
הפיצה שלנו בשינוי אדרת, עם רוטב פסטו הום מייד, גבינת מוצרלה 
49...............................................

גבינת פטה ופטריות שמפניון טריות (בלי רוטב עגבניות)

קערת הפתעות בלאפה 
נקניקיות צ'וריסוס עסיסיות וירקות שרופים בתנור (בטטה,   

צנונית, בצלי שאלוט, עגבנייה, חציל, גמבה) על מצע לאפה
לוהטת בתוספת טחינת הבית וסלסה עגבניות

52.............................

שווארמה הודו בפיתה
פיתה רכה ועגלגלה עם נתחי הודו בתיבול טנדורי, בצל, טחינה,

צ'ילי ירוק, סלסת עגבניות, סומק וכוסברה

38..............................

פיתה כרובית לטבעונים
כריך הכרובית המשודרג שלנו. כרובית צלויה בתנור, טחינת הבית,

סלסת עגבניות, צ'ילי ירוק, צנונית וכוסברה

28...........................
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מומלץ!

..........................................32משה בתיבה
נקניקיות עטופות בבצק עלים פריך מוגש עם קטשופ בצד


