פוקצ'ות מהטאבון  -עם מטבל שמן זית ובלסמי
פוקצ'ה שמן זית ,מלח ים ורוזמרין

10

פוקצ'ה עם פלפלים קלויים וגבינת עיזים רכה

26

ראשונות וסלטים
סלט ירקות  -ירקות שוק ,עגבניות ,מלפפונים ,בצל אדום ,צנונית,
חסה עם גבינת פטה או טחינה בצד לבחירה

36

סלט רוקפור  -לבבות חסה ערבית ,אגסים ,תערובת אגוזים קלויים
וגבינת רוקפור או פטה .רוטב וויניגרט הדרים

38

קפרזה איטליה  -מוצרלה באפלו ,עגבניות טריות ,עלי בזיליקום,
שמן זית ,מלח ים ,בלסמי מתוק

38

לוצ'נה קפרזה  -מוצרלה באפלו ,שמן זית ,לימון כבוש,
אנשובי ספרדי ,פלפל חריף מהגריל ובצל ירוק

42

חציל על האש  -חציל שלם שרוף באש עם טחינה לבנה,
עגבניות ולימונים

28

ארטישוקים  -ארטישוקים ,סלקים ועלי תרד צרובים
בשמן זית ולימון עם פרוסות של גבינת מנצ'גו

38

ריזוטו פטריות  -אוסף של פטריות פורטובלו ,פורצ'יני שמפיניון,
מעט שמנת ופרמז'ן

39

דגים נאים  -תלוי בדג תלוי בדייג ,שאל אותנו

42

פסטות טריות של לוצ'נה
רביולי/טורטליני
רביולי בטטה ברוטב שמנת ואגוז מוסקט

48

רביולי גבינות ברוטב רוזה )עגבניות ושמנת(

48

רביולי תרד וריקוטה בשמנת ופסטו בזליקום

48

רביולי חצילים  -חציל בלאדי על האש עם ארטישוקים,
עגבניות טריות ,שמן זית ,שום ולימון

56

טורטליני פטריות יער ופורצ'יני בשמנת פטריות ושמן כמהין

58

רביולי פולנטה  5 -רביולי גדולים ,מעט שמנת ,פורטובלו ,אספרגוס,
56

חמאת פורצ'יני
ניוקי
ניוקי תפו"א מעודן  -שמנת ,מרווה וערמונים

58

ניוקי סלק ריקוטה ופרמז'ן ברוטב שמנת גורגונזולה ועירית

58

פסטות
פטוציני שמנת

42

פפרדלה שמנת ופטריות

47

פפרדלה פרימוורה  -מעט שמנת ,פרמז'ן וירוקים לפי העונה

54

פנה  /פטוציני פומדורו  -רוטב עגבניות עשיר/פיקנטי

42/47

פנה  /פטוצ'יני רוזה

44

אליו אוליו  -פטוצ'יני בשמן זית ,שום ופטרוזיליה  /פיקנטי

38

פונגי אוליו  -פטוצ'יני שמן זית ,שום ,עשבי תיבול ופטריות

42

פורטבלו/פיקנטי
רדיאטורי  -רוטב עגבניות ,זוקיני ,פלפלים ,חצילים  -פיקנטי

52

פסטה טבעונית  -רוטב לבחירה

42

פסטה ספיישל  -שאל אותנו
דגים
פילה סלמון על הגריל

85

פילה דניס צרוב על הפלנצ'ה

86

לברק שלם צלוי בטאבון

תלוי במשקל

102-108

תוספת לבחירה :תפ"א ואיולי  /סלק צלוי עם שמן פטרוזיליה ופרמז'ן /
בטטה אפויה בתנור  /ברוקולי טרי שמן זית ומלח ים

פיצות של לוצ'נה
רוטב של עגבניות איטלקיות ,שמן זית ובזיליקום ,גבינת מוצרלה של
מחלבות גד
פיצה אישית -

32

פיצה משפחתית -

60

תוספות:
זיתים ירוקים ,זיתי קלמטה ,בצל ,עגבניות ,פלפלים קלויים ,חצילים,
פלפל חריף ,פטריות ,תירס

4/8

טונה ,אנשובי ,גבינת עיזים ,בולגרית ,תוספת גבינה,ארטישוקים
5/10

 2פיצות משפחתיות ב  108 -ש"ח

המיוחדות של לוצ'נה

החריפה  -פיצה לגיבורים ,רוטב עגבניות ,גבינת מוצרלה,

פלפלים חריפים ,פטריות ,פלפל שאטה גרוס ,שמן צ'ילי ובצל

ירוק

נאפולי אורגינל  -רוטב עגבניות ,מוצרלה באפלו לבנה,
אנשובי ועלי בזיליקום

36/68

38/78

פיצה טבעונית  -רוטב עגבניות איטליה ,ארטישוקים ,עלי תרד,
פלפלים קלויים ועשבי תיבול )בלי גבינה(

36/68

רועי צאן  -גבינות צאן ,זיתי קלמטה ,סלט עגבניות טריות ,שמן
זית וזעתר

40/78

