
כל הפיצות שלנו מבוססות על תערובת הקמחים 
הסודית שלנו, הבצק אל טאליו תופח 72 שעות עד 
שהוא מוכן לאפייה. זו פיצה אוורירית ופריכה מאוד 

בתחתית המגשים נמכרים בצורת מלבן: 
משפחתית L - גודל 23x40 ס"מ

משפחתית XL - גודל 30x40 ס"מ

2 פיצות מרגריטה 
)L( רק 119 ₪ !משפחתיות

רק 149 ₪ ! 2 פיצות שף 
)L( משפחתיות

להזמנות: 5642*



פיצות על בסיס 
רוטב עגבניות 

פיצה מרגריטה  72/82
רוטב עגבניות, מוצרלה ושמן זית 

תוספות: בצל סגול, פלפל חריף, זיתי 
קלמטה, תירס, זיתים ירוקים, עגבניות 
 טריות, זוקיני, חציל קלוי, רוטב פסטו |

5 ₪ לחצי מגש פיצה. 
 פטריות שמפניון, גבינת פטה,

 אקסטרא מוצרלה, מוצרלה מעושנת |
8 ₪ לחצי מגש פיצה

פיצה חצילים קלויים  79/89
רוטב עגבניות, פרוסות חציל 

קלוי עם שמן זית ומוצרלה 

פיצה פסטו  89/99 
רוטב עגבניות, רוטב פסטו, 

עגבניות שמש מיובשות, מוצרלה 
ושמן זית 

פיצה עגבניות שרי מוקפצות  89/99
רוטב עגבניות, עגבניות שרי 
מוקפצות עם שמן זית, בצל, 

זיתי קלמטה ופטה מגורדת 

 פיצה עגבניות חריפות  89/99
רוטב עגבניות, פרוסות עגבניה, 

פלפל חריף, מוצרלה, אורגנו ושמן 
זית 

פיצה פלפלים קלויים   89/99
רוטב עגבניות, פלפלים 

קלויים, שמן זית, מוצרלה מגורדת 
וגבינת פטה מעל 

פיצות שף לבנות 
ללא רוטב עגבניות 

 פיצה מוצרלה מעושנת
 פטריות שמפיניון, מוצרלה
 מעושנת, רוטב חריף מעל,

פטרוזיליה ושמן זית 

פיצה בצל ופטריות שמפיניון 
פטריות שמפיניון, בצל סגול, 

מוצרלה ושמן זית 

פיצה קלמטה 
פטריות שמפיניון, עגבניות שרי, 

זיתי קלמטה ושמן זית 

פיצה ארבע גבינות 
פטריות שמפיניון, מוצרלה מעושנת, 

רוקפור ופרמז'ן 

 פיצה עלי מנגולד
 מנגולד מוקפצים ומתובלים עם 
שמן זית, זיתי קלמטה ומוצרלה 

פיצה שרי חריפה 
 עגבניות שרי, קרעי מוצרלה טרייה, 

חריף ושמן זית 

פיצה זוקיני 
פרוסות זוקיני טריות, מוצרלה 

ושמן זית

פיצה בצל 
פטריות שמפיניון, בצל סגול 
מוקפץ עם מוצרלה ושמן זית 

פיצה זעתר  
 חתיכות מוצרלה טרייה, עגבניות

L/XL

פיצה ללא גלוטן    49

פיצה מרגריטה בגודל 22x22 ס"מ 
* ניתן להוסיף תוספות 

הפיצה נאפת על נייר אפיה אך 
הסביבה הינה סביבה עם גלוטן 

את כל פיצות ניתן להזמין עם 
גבינה טבעונית ללא תוספת 
מחיר *סביבת העבודה אינה 

טבעונית

L/XL
89/99

ארנצ'יני 
4 כדורי ריזוטו עם מיקס של 

פטריות, פרמזן ומוצרלה בציפוי פריך. 
מוגש עם רוטב עגבניות

סופלי  
4 כדורי ריזוטו עם רוטב עגבניות, 

בזיליקום, פרמזן ומוצרלה בציפוי פריך. 
מוגש עם רוטב עגבניות

פריטי 
34מטוגנים ליד הפיצה


