
 רביולי 4 גבינות

 

 רביולי תרד

  

רטבים לבחירה 
 רוטב עגבניות / רוטב שמנת ועגבניות 

רוזה / רוטב שמנת / שום ופרמז׳ן

 פוקצ׳ה אנג׳לינה 

 אנטי פסטי
  ירקות קלויים, שמן זית, חומץ בלסמי ותימין 

 יחיד / זוגי

 

 ארנ׳צ׳יני
 כדורי ריזוטו בציפוי פריך ממולאים בגבינת

 מוצרלה, פטריות כמהין ושקדים, מוגשים על
  קרם תרד שמנת, עגבניות מיובשות

וטוויל פרמז׳ן

  

 קרפצ׳ו דג ים
פרוסות דג ים נא, סלק, פרוסות צ׳ילי, טוויל 
 פרמז׳ן, שמן זית, שמן בזיליקום ומלח שחור

  

 סלט אנג׳לינה
חסות, ארוגולה, בזיליקום, עגבניות שרי, 

פרוסות אגס, קולרבי וגזר, ויניגרט הדרים, 
 גילוחי פרמז׳ן ואגוזי מלך

  

 סלט קפרזה 
 עגבניות, מוצרלה בופאלו, בזיליקום, צנוברים,

  פסטו ושמן זית
  

סלט תרד וארטישוק
 עלי תרד, ארטישוק קונפי, עגבניות שרי, 

 בצל וויניגרט הדרים
  

סלט פרימוורה
חסה סלנובה, עלי אנדיב, פטריות פורטובלו 
צלויות, אבוקדו, בייבי זוקיני, מלפפון, אפונה 

 סינית, אגוזי מלך, גבינת פרמז׳ן 
 וויניגרט בזיליקום

  

ניוקי אלה רומנה
 ניוקי סולת וגבינה צהובה, מוצרלה ופרמז׳ן 

 ברוטב שמנת
 

  

 מים מינרלים 750 מ״ל
  

 מים מוגזים סן פלגרינו 750 מ״ל

 

 מים מינרלים מוגזים

 

 משקאות קלים

 

בירה שחורה

 

 בירה מקומית )בקבוק(

 

 בירה תוצרת חוץ )בקבוק(

 

מרגריטה
 רוטב עגבניות וגבינת מוצרלה

  

פיצה כמהין
 רוטב שמנת ופטריות כמהין שחורות ולבנות, 

 פטריות פורטובלו ושיטאקי,
 גבינת פרמזן ושמן כמהין

  

אוליביה
 רוטב עגבניות, זיתים פרוסים, גבינת מוצרלה

  

פונגי
 רוטב עגבניות, גבינת מוצרלה, פטריות קליות

   

מלנזנה 
רוטב עגבניות, חצילים, קרם חציל מעושן, 

 גבינת פטה, גבינת מוצרלה, אורגנו טרי
  

 רומנה 
 רוטב עגבניות, צלפים, זיתים, אנשובי, 

 גבינת מוצרלה
  

ביאנקה 4 הגבינות 
 מוצרלה, פטה, גבינת עזים, פרמז׳ן

  

קלצונה פטריות
 מאפה במילוי פטריות, זיתי קלמטה, 

 גבינת פטה ומוצרלה קרם חצילים, קרם תרד, 
 רוטב עגבניות

 

ספגטי פומודורו 
   ספגטי ברוטב עגבניות ובזיליקום

 

פנה ארביאטה 
 פנה ברוטב עגבניות חריף, שום ופטרוזיליה 

  

פטוצ׳יני אלפרדו 
 פטוצ׳יני ברוטב שמנת, פטריות, שום ופרמז׳ן 

  

פטוצ׳יני רוזה 
 פטוצ׳יני ברוטב שמנת ועגבניות, 

 עגבניות שרי שלמות ופרמז׳ן 
 

פפרדלה אלי אוליו 
 פפרדלה, שום קונפי, עגבניות לחות, 

   פטרוזיליה, אורגנו טרי וגבינת ריקוטה פרסקה
 

פטוצ׳יני גורגונזולה 
 פטוצ׳יני ברוטב שמנת, 

 גבינת גורגונזולה ואגוזי מלך
   
 

פנה אלגרינגו
 פנה ברוטב עגבניות פיקנטי, 

 טונה, צלפים וזיתים 
  

פנה ספינוצ׳ה
פנה ברוטב שמנת, קרם תרד, גבינת גורגונזולה, 

 פרמז׳ן וצנוברים
  

פנה פורטובלו 
 פנה, פטריות פורטובלו מוקפצות בשמן זית, 
 צנוברים, פטרוזיליה, פלפל צ׳ילי וגבינת פרמז׳ן

  

פנה סלמון
 פנה, קוביות סלמון, רוטב שמנת, 

 אפונת גינה וגרידת לימון
 

משקאות

פיצהראשונות

 ריזוטו דניס
 פילה דניס מונח על ריזוטו פטריות 

 עם שמנת ופרמז׳ן

  

 פילה סלמון טרי
צרוב על הפלנצ׳ה, מוגש עם פטריות פורטובלו, 
זוקיני ושעועית ירוקה צלויים ורוטב עגבניות, 

 חמאה, יין לבן וחומץ בלסמי מצומצם

 

פסטה

רביולי

דגים



Margherita 
 Tomato sauce and mozzarella cheese  

  

 Truffle mushrooms pizza  
black & white truffle mushrooms cream 
sauce, Portobello & Shitake mushrooms,  

parmesan cheese and truffle oil

  
  

Olivia
 Tomato sauce, sliced olives,  

mozzarella cheese 

  

 Funghi 
Tomato sauce, mozzarella cheese,  

seared mushrooms

  

Melanzane
Tomato sauce, eggplant, smoked eggplant 

puree, Feta cheese, mozzarella,  
fresh oregano  

  

Romana
Tomato sauce, capers, olives,  

anchovies and mozzarella cheese 

  

Bianca Quattro Formaggi 
 Mozzarella, feta, goat cheese, parmesan

 
  

 Mushroom Calzone
Italian turnover  filled with mushrooms, 

Kalamata olives, Feta cheese, mozzarella, 
eggplant puree, spinach & tomato sauce 

 
 

Angelina Focaccia  
  

Antipasti
 Roasted vegetables, olive oil, balsamic 

vinegar and thyme.  
single/ double 

 

Arancini 
 Deep-fried Sicilian risotto balls with 

mozzarella cheese, truffles and almonds.  
Served over cream of spinach, sun-dried 

tomatoes and a parmesan tuile
  

 Saltwater Fish Carpaccio
sliced raw fish, beet, chili pepper, parmesan 

tuile, olive oil, basil oil and black salt
  

Angelina Salad 

Lettuce, arugula, basil, cherry tomatoes,  
sliced pears, kohlrabi and carrots, citrus 

vinaigrette, parmesan shavings and walnuts 
  

Caprese Salad 
 Tomatoes, buffalo mozzarella, basil, pine 

nuts, pesto and olive oil 

  

Artichoke & Spinach Salad 
 Spinach, artichoke confit, cherry tomatoes,  

onion and a citrus vinaigrette 
 
  

Primavera salad 
 Salanova lettuce, endive, grilled Portobello 

mushrooms, avocado, baby zucchini, 
cucumber, snow peas, walnuts, parmesan 

cheese and a basil vinaigrette  

  

Gnocchi alla Romana 
 baked semolina, mozzarella and parmesan 
cheese gnocchi with parmesan cream sauce 

 

Quattro Formaggi Ravioli  

 

Spinach Ravioli 

  

 With a Sauce of your choice
 Tomato sauce / 

cream and tomato sauce (rosa) / 
cream sauce /  

garlic & parmesan

Mineral water 750ml
 

 San Pellegrino  
sparkling water 750ml

 

 Sparkling mineral water
 

 Soft drinks
 

 Malt beer
 

 Local beer (bottle)
 

 Imported beer (bottle) 
 

Spaghetti Pomodoro 
Spaghetti with tomato & basil sauce 

 

Penne Arrabiata 
Penne, spicy tomato sauce,  

garlic and fresh parsley 

 

Fettuccine Alfredo
Fettuccine pasta in a cream sauce with 

garlic, mushrooms and parmesan
 

 Fettuccine Rosa 
Fettuccine pasta in a cream & tomato sauce, 

cherry tomatoes and parmesan 

 

 Pappardelle all’Aglio
Pappardelle pasta, garlic confit,  

sun dried tomatoes, parsley,  
fresh oregano and ricotta fresca  

 

Fettuccine Gorgonzola 
Fettuccine pasta in a cream sauce,  
Gorgonzola cheese and walnuts 

 

Penne El Gringo 
Penne in a piquant tomato sauce, tuna,  

capers and olives
 

 Penne Spinaci
Penne in a  cream sauce, spinach puree, 

Gorgonzola cheese parmesan and pine nuts
 

 Penne Portobello
Penne, Portobello mushrooms pan-fried in 

olive oil, pine nuts, parsley,  
chili pepper and parmesan

 

Penne Salmone 
 Penne, diced salmon, cream sauce,  

garden peas and lemon zest  
 

Sea Bream Risotto
Sea Bream fillet served over mushroom risotto 

with cream and parmesan 
  
 

Fresh salmon fillet
Grilled a la plancha, served with grilled 

Portobello mushrooms, zucchini and green beans, 
and a buttery tomato sauce with white wine and 

reduced balsamic vinegar   
 


