אמור לי מה אתה אוכל
ואומר לך מי אתה

תפריט משלוחים

אוכל טוב מתבשל על
אש קטנה

להזמנות משלוחים:
www.kofinas.co.il | 09-7722672

ראשונות
פוקצ'ת הבית

27

בתוספת סלסת עגבניות ,שמן זית ,בלסמי ואיולי שום

מרק היום

36

פיצטה רוקה

48

פוקצ'ה חמה עם קרם גבינת בושה ,עגבניות שרי ,ארוגולה ,בצל סגול ,טפנד זיתים צ'ילי טרי ופרמז'ן

בטטה פריטו

38

רצועות בטטה קריספיות בליווי איולי בלסמי ודבש

לביבות כרישה וציזיקי

39

לביבות כרישה ופטה בליווי ציזיקי

לב חציל

43

חציל צלוי ,חומץ בלסמי ,שמן זית ,לבאנה ,טחינה גולמית ,שום קונפי ,בצל סגול וצ'ילי

שרימפס צלוי

59

עם עגבניות שרי ,אוזו ,פטרוזיליה חמאת לימון ושום קונפי

סלטים
סלקים צלויים

49

קוביות סלק צלוי ,גבינת בושה מקורמלת ,עלי ארוגולה ,תפוח עץ ,בצל סגול ,עלי אורגנו
ופקאן סיני בויניגרט חרדל

סלט שדה

56

עגבניות שרי ,מלפפון ,פלפל ,בצל סגול ,גבינת פטה ,קרוטונים ,עלי זעתר ,בזיליקום ופטרוזיליה
ברוטב ויניגרט לימון כבוש

סלט עשבי תיבול ועדשים

52

פטרוזיליה ,כוסברה ,נענע ,עדשים שחורות ,חמוציות ,שקדים קלויים ושבבי פרמז'ן ברוטב ויניגרט לימון

סלט בטטה וסלק
עלי בייבי וחסה ,קוביות סלק ,עגבניות שרי ,בצל סגול ,תערובת גרעינים וקוביות בטטה קריספיות
ברוטב ויניגרט בלסמי ודבש

55

פסטות

את כל הפסטות ניתן לבקש ללא גלוטן

59

לינגוויני טוסקנה
זוקיני ,קרצ'ופי ,עגבניות שרי ,בצל ,שום ,שמן זית ,ופטרוזיליה

58

לינגוויני ארביאטה
רוטב עגבניות חריף ,שום ,בצל ,פטרוזיליה ,צ'ילי ,שמן זית ועלי מיקרו אפונה

63

פפרדלה טוני
רוטב עגבניות ,גבינת מסקרפונה ,שום ופרמז'ן

66

פטוצ'יני פונגי
פטריות ,שמנת ,אפונה ,טימין ,יין לבן ופרמז'ן

69

רביולי גבינות עיזים
עגבניות שרי ,חמאה ,מרווה ,שום ,בצל ופרמז'ן

86

ריגטוני פילה בקר
ברוטב שמנת ,פטריות שיטאקי ,בצל סגול ,שקדים קלויים ופרמז'ן

74

טריפוליני תבשיל בקר
בשר בקר בבישול ארוך מפורק ברוטב עגבניות ,שום ,בצל ,פטרוזיליה ופרמז'ן

76

לינגוויני סלמון
סלמון ,תרד ,עגבניות שרי ,שום ,בצל ,שמנת ופרמז'ן

87

לינגוויני ים
לינגוויני שחור ,שרימפס ,קלמרי ,רוטב עגבניות ,שום ,בצל ,יין לבן ,חמאה ופרמז'ן

פסטות טבעוניות
52

פנה נפוליטנה
פנה ,רוטב עגבניות ,בזיליקום ,שום ,בצל ושמן זית

59

ריגטוני סופיה
ברוטב עגבניות ,גבינת קשיו ,בצל ,שום ,שמן זית

66

לינגוויני פונגי
פסטה לינגוויני ,פטריות שמפניון ,גבינת קשיו ,בצל ,שום ,שמן זית

פתוחים  7ימים בשבוע  | 09:00 – 23:00משלוחים החל מהשעה 12:00
השיבולים ,צור משה | 09-772-2672
kofinasbistro | www.kofinas.co.il

| kofinas

רגע לפני העיקרית ...כמה מילים על קופינאס VIP
החדר הפרטי והמעוצב שלנו ,המיועד למפגשים אינטימיים עד  18איש
באוירה חמימה ומזמינה ובליווי תפריט איטלקי ים תיכוני משובח.
פרטים נוספים בטלפון המסעדה 09-7722672 :או באתרkofinas.co.il :

עיקריות
כל המנות (מלבד כבדי העוף) מגיעות עם תוספת לבחירה :סלט עלים  /פלחי תפוח אדמה  /צ'יפס /
שעועית ירוקה  /פירה חלבי.

שניצל קופינאס

69

שניצל הבית בציפוי פנקו ועשבי תיבול

כבד עוף

69

כבדי עוף ביין מרסלה ,בצל ופטרוזיליה ,על מצע פירה תפוחי אדמה

פרגית על הגריל

74

נתחי פרגית על הגריל במרינדת הדרים וצ'ימיצ'ורי

המבורגר

68

קציצת בקר ,חסה ,בצל ,מלפפון חמוץ ,ואיולי צ'ילי
תוספת בייקון טלה/צ'דר₪ 10 :

פילה סלמון

94

פילה סלמון על הגריל מוגש על מצע קרם אפונה עם קוביות פלפלים ופטריות שמפיניון מוקפצות

פילה דניס

111

פילה דניס צלוי על מצע קינואה ,עלי תרד ,עגבניות שרי ובצל סגול

ביונד בורגר
קציצת ביונד מיט בורגר טבעונית בתוספת עגבניה ,חסה ,בצל סגול ,מיונז טבעוני,
בליווי תוספת לבחירה :צ'יפס/פלחי תפו"א/שעועית ירוקה/סלט ירוק בוויניגרט לימון

111

פיצות
פיצה מרגריטה

54

רוטב עגבניות ,מוצרלה ,בזיליקום
תוספות לבחיר:ה :טפנד זיתי קלמטה ( ,)₪ 8פטריות ( ,)₪ 8בצל ( ,)₪ 8פטה ( ,)₪ 10שום קונפי ( ,)₪ 10תו�ס
פת מוצרלה ()₪ 10

פיצה בטטה

71

קרם בטטה ומסקרפונה ,תרד ,מוצרלה ,בצל סגול ,גבינת פטה ,שומשום ,דבש

פיצה סלוניקי

61

רוטב עגבניות ,מוצרלה ,תרד ,גבינת פטה ,טפנד קלמטה ,פרמז'ן

פיצה פפרוני

66

רוטב עגבניות ,מוצרלה ,פפרוני ,צ'ילי ,פרמז'ן

פיצה פונגי

67

מוצרלה ,פטריות ,מסקרפונה ,קרם כמהין ,פרמז'ן וערמונים

פיצה רוזה

65

רוטב עגבניות ,מוצרלה ,מסקרפונה ,גבינת בושה ,עגבניות שרי ,ופקאן מסוכר

פיצה מלאנזנה

59

רוטב עגבניות ,חציל צלוי ,גבינת פטה ,מוצרלה ,צ'ילי ופטרוזיליה

פיצה קרבונרה

68

רוטב שמנת ,בייקון טלה ,אספרגוס ,בצל ופרמז'ן

פיצה ספייסי קארי

63

רוטב עגבניות ,קארי אדום ,מוצרלה ,בצל ירוק ,בצל סגול ,כוסברה וקוקוס
תוספת שרימפס₪ 15 :

פיצה גירוס

71

רוטב עגבניות ,פרגית ,בקר טחון ,בצל כבוש ,טחינה ,יוגורט ,טפנד זיתי קלמטה ,צ'ילי ופטרוזיליה

פיצה קרצ'ופי טבעונית
רוטב עגבניות ,גבינת קשיו ,קרצ'ופי ,טפנד זיתים
ניתן להזמין את כל הפיצות עם בצק ללא גלוטן  -בתוספת  10ש"ח.

64

מנות ילדים ₪ 44

כל המנות מגיעות עם טרופית

פסטה
ברוטב עגבניות  /רוזה  /שמנת

פיצת ילדים
עם תוספת לבחירה :טפנד זיתים ( 6ש"ח) ,פטריות ( 6ש"ח) ,בצל ( 4ש"ח)

שניצל
עם תוספת לבחירה :פירה  /צ'יפס

המבורגר ילדים
קציצת בקר ,מלפפון חמוץ ,עגבניה ,חסה ותוספת לבחירה :פירה  /צ'יפס

עסקיות

מנה ראשונה ועיקרית במחיר המנה העיקרית

מנה ראשונה לבחירה

העסקית תקפה בימי א'-ה' בין השעות 12:00-16:00
לא תקפה בערבי חג ובחגים

סלט סלקים
עלי ארוגולה ,קוביות סלק צלוי ,עגבניות שרי ,בצל סגול ברוטב וויניגרט בלסמי ודבש

פלפלים צלויים
פלפלים צלויים ,רוטב וויניגרט בלסמי וגבינת בושה מגוררת

זוקיני צלוי
עם נענע וקוביות פטה ברוטב וויניגרט ,לימון ושמן זית

סלט שוק
מלפפון ,עגבניות שרי ,פלפלים חתוכים גס ופטרוזיליה ברוטב וויניגרט לימון

לביבות כרישה
לביבות כרישה וגבינת פטה בליווי ציזיקי

חציל צלוי
לב חציל צלוי ,גבינת לבאנה ,טחינה גולמית ,שום קונפי ,צ'ילי ,שמן זית ולימון

מרק היום
מנה עיקרית לבחירה ממגון העיקריות ,הפסטות ,הסלטים והפיצות

פתוחים  7ימים בשבוע  | 09:00 – 23:00משלוחים החל משעה  | 12:00השיבולים ,צור משה
| kofinasbistro
 | 09-772-2672להזמנה אונליין kofinas | www.kofinas.co.il

