
לחם וזיתים

טרטר דג ים אבוקדו, צ'ילי, גספאצ'ו, מיזונה 

 קרפצ'יו דג ים גרמולטה, צ'ילי, בצל סגול, אורגנו

ברוסקטה "אורטיז" קרם שומר, פילט תפוז,

סלסה רוקט ובצל סגול

קלמרי אלה פלאנצ'ה  לאבנה, תפוח אדמה, זוקיני, 

בצל חרוך, כוסברה, צ'ילי ירוק

שרימפס  ציר דגים פיקנטי, עשבי תיבול, ורמוט יבש

פיש סליידר חסה, בצל מוחמץ, יוזו איולי, צ'יפס

פילה דג עונתי  ראגו בורגול, ירקות שורש, עשבים

מולים ציר עגבניות, ירקות שורש, ורמוט, טרגון

סלט "ניסואז" טונה "אורטיז", שורש חסה, ביצה קשה, 

ויניגרט חרדל-מייפל 

צלחת גבינות לחם קלוי, פרי עונתי, “אגס שיכור”

סלט ליטל ג'ם ואנדיב בצל סגול, פרמג'יאנו, 

שברי קשיו, ויניגרט רובינו

בוראטה זוקיני צלוי, קרוטונים, סלסת אורגנו, זרעי עגבנייה

כרובית רומסקו בצל סגול, עירית

מלנזנה חציל ארטישוק ירושלמי, בצל מקורמל,

סלסת מרווה ואורגנו

סלט שומר זוקיני, תפוז, נענע, רוטב סיטרונט 

פיצה רוקולה  פרמג'יאנו

פיצה פפרוני  צ'ילי ירוק
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פאי לימון | 46
אבקת פטל

נמסיס שוקולד | 44
קצפת

קנקן סודה | 14

נטיה 750 | 26 

פרללה 750 | 28
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SPARKLING

פרוסקו מאסקיו דיי קאבליירי,  טרווזיו, איטליה

ROSÉ WINE

רוזה דומיין דה ל'אוליבט באנדול, צרפת

WHITES

 אלבריניו  פאזאו דה סאואן, רייאס בישאס, ספרד

 מסע ישראלי לבן  ויתקין, עמק חפר, ישראל 

 סוביניון בלאן  מטואה, מרלבורו, ניו זילנד 

 קיווי קווה  סובניון בלאן, עמק הלואר, צרפת

פינו גריג'יו  לה טונלה, פריולי, איטליה 

סנסר  דומיין רולאן טיסייה, עמק הלואר, צרפת 

 רוארו ארנייז  ברונו ג'יאקוזה, פיימונטה, איטליה

שאבלי גפנים בוגרות  דומיין דה מאלאנד, בורגון, צרפת 

REDS

צוויגלט וום האוס  פאפל, ניידראוסטריך, אוסטריה

 בורגון פסטוגרה  דומיין טופנו מאראם, בורגון, צרפת

 אדום  כרם שבו, גליל עליון, ישראל

 וינו נובילה  לה ברצ'סקה, מונטפוליצ'יאנו,  איטליה

 מרקז דה בורה  ג'ואאו פורטוגל ראמוש, אלנטז'ו, פורטוגל 

גילגמש  פלדשטיין, הרי יהודה, גליל עליון, ישראל
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 קרלסברג מהחבית 

 וסטונס סיידר יבש 

 סאן מיגל 

 IPA מלכה הינדי

1664

beer

FORESTA  ג'ין בומביי ספייר, תמצית חורש, אקליפטוס ומי טוניק

TROPICALE  ג'ין בומביי ספייר, קורדיאל תפוזי דם ופסיפלורה, ליים ומי טוניק

 ARDENTE  מרטיני פיירו, לילט רוזה, אננס, בזיליקום ומי טוניק

POMPELMO  מרטיני ביאנקו, תמצית טוניק-לימון ועלי פלפל, פלפל וורוד,

 אנגוסטורה ביטרס ומי טוניק

ROSEO  מרטיני רוסטו, ג'ין הנדריקס, מי ורדים, מלפפון, פקעות ורדים ומי טוניק

FIORE  נוילי יבש בהשריית לוונדר, נוילי אמבר, תה ירוק וקמומיל, טימין, לוונדר טרי ומי טוניק

cocktails

TO N I C S
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C O C K TA I L S

wine

 Indian tonic water are one of the world's most popular mixers, especially known for the classic gin &
tonic. combining this mixer with different types of gins and vermouths gave birth to this section

Stay in touch @
fontana.tlv

 ESOTICO SPRITZ  מרטיני ביטר, מרטיני פיירו, קורדיאל תפוזי דם ופסיפלורה,סודה ופרוסקו

ANANAS SPRITZ  סוביניון בלאן,רום אננס, קורדיאל מנדרינות ולמונגראס,

קורדיאל אננס ואפרסק, נענע וסודה

K-RUSH  וודקה גריי גוס,  מרטיני ביטר, אננס, ליים והל

NEGRONI  ג'ין בומביי ספייר, מרטיני רובינו, קוקי די טורינו, לילט רוג' ומרטיני ביטר

THE MARLBORO MAN  מזקל וידה, טקילה הרדורה בלנקו, מרטיני ביטר

 קורדיאל אוכמניות, ליים וסודה

REVERSE MANHATTAN  וורמוט קוקי די טורינו, וויסקי שיפון

NEGRONI TROPICAL FIZZ  ג'ין בומביי ספייר, מרטיני פיירו, מרטיני ביטר, גויאבה וסודה

BAMBOO מרטיני ביאנקו, פינו שרי, פאלו קורטדו שרי, אנגוסטורה ואורנג' ביטרס

MAMASITA CALIENTE  טקילה אל חימדור רפוסאדו,  שרטרז צהוב,

פסיפלורה, ליים, אגבה ותמצית צ'ילי

POMPIDOU  ג'ין בומביי ספייר, שרטרז ירוק, תפוחים ירוקים, ליים, בזיליקום

LONE STAR ג'ק דניאלס, קוקי אמריקנו, לוקסרדו ביטר ביאנקו ודנדליון ביטרס

S P R I T Z E R S

The original spritz is white wine and soda water, we took that formula and had 
some fun with it till we reached these few incredible spritzers, enjoy!

The Imperial group takes great care in constructing cocktail lists, this one is a mix of Fonatana 
originals, classic cocktails and Imperial's signatures.



Bread and olives

Seasonal fish tartare Avocado, chili, gazpacho, mizuna

Seasonal fish carpaccio Gremolata, onion, chili, oregano

Bruschetta “Ortiz” Fennel puree, orange fillet, rucola and 

onion salsa

Calamari a-la plancha Labbaneh, potato, zucchini,

coriander, chili

Shrimp Spicy fish broth, dry vermouth, herbs

Fish slider Lettuce, pickled onion, yuzu aioli, French fries

Seasonal fish fillet Bulgur ragoo, root vegetables, herbs  

Mussels Tomato broth, root vegetables, vermouth, tarragon 

Nicoise salad Ortiz tuna, lettuce root, boiled egg,

maple-mustard vinaigrette 

 

Cheese platter Toasted bread, seasonal fruit, “drunken pear”

Little gem and endive salad Onion, parmigiano, cashew 

nuts, vinaigrette rubino

Burrata Grilled zucchini, croutons, oregano, tomato salsa

Romesco cauliflower Onion, chives

Melanzane Eggplant, Jerusalem artichoke, caramelized onion,

sage & oregano salsa 

Fennel salad Zucchini, orange, mint, citron dressing

Pizza rucola Parmigiano

Pizza pepperoni Green chili
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Soda Carafe | 14

Natia 750 | 26

Ferrarelle 750 | 28
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Lemon pie |  46 
Raspberry powder

Chocolate Nemesis  | 44
Whipped cream



FORESTA Bombay sapphire gin, forest essence, eucalyptus and tonic water

TROPICALE Bombay sapphire gin, passion fruit and blood orange cordial, lime and tonic water

ARDENTE  Martini fiero, lillet rose, pineapple, thai basil and tonic water

POMPELMO  Martini bianco, lemon and pepper leaves tonic essence, pink peppercorn, 

angostura bitters and tonic water

ROSEO Martini rosato, hendrick’s gin, rose water, cucumber, rose petals and tonic water

FIORE Lavender infused noilly dry, noilly ambre, chamomile green tea, thyme,  

fresh lavender and tonic water

SPARKLING

Prosecco Maschio Dei Cavalieri,Treviso, Italy 

ROSÉ WINE

Rosé Domaine de L'olivette Bandol, France

WHITES

Albarinio  Pazo di Seoane, Rais Baixas, Spain  

White  Vitkin, Hefer Valley, Israel 

Sauvignon Blanc  Matua, Marlborough, New Zeland  

Kiwi Cuvee  Sauvignon Blanc, Loire Valley, France 

Pinot Grigio  La Tunella, Friuli, Italy 

Sancerre  Domaine Roland Tissier, Loire Valley, France

Roero Arnies   Bruno Giacosa, Piemonte, Italy 

Chablis Vielles Vignes   Domaine de Malandes, Burgundy, France

REDS

Zwiglet Vom Haus  Papel, Niederosterreich, Austria 

Passe Tout Grain  Domine Taupenot Merme, Burgundy, France 

Red  Shvo Vineyards, Upper Galilee, Israel 

Vino Nobile  La Braccesca, Montepuliciano, Italy

Marques de Bora João Portugal Ramos, Alentejo, Portugal 

Gilgamesh  Feldstein Winery, Judea Mountains, Upper Galilee, Israel
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Carlsberg Draft 

Westons Semi dry Dry apple cider

San Miguel 

Malka Hindi IPA
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C O C K TA I L S

Indian tonic water are one of the world's most popular mixers, especially known for the classic gin & tonic. 
combining this mixer with different types of gins and vermouths gave birth to this section

ESOTICO SPRITZ  Martini bitter, martini fiero, passion fruit & blood orange cordial, 

soda and prosecco 

ANANAS SPRITZ  Sauvignon blanc, pineapple rum, mandarin & lemongrass 

cordial, peach & pineapple cordial, mint and soda

K-RUSH Grey goose vodka, martini bitter, pineapple, lime & cardamom

NEGRONI bombay sapphire gin, Martini rubino, cocchi di Torino, Lillet rouge

and Martini bitter

THE MARLBORO MAN  Vida mezcal, herradura blanco tequila, martini bitter,

blueberry cordial, lime and soda 

REVERSE MANHATTAN Cocchi di torino vermouth, rye whiskey

NEGRONI TROPICAL FIZZ Bombay sapphire gin, martini fiero, martini bitter, guava and soda

BAMBOO Martini bianco, fino sherry,palo cortado sherry, angostura and orange bitters

MAMASITA CALIENTE   El Jimador reposado, tequila, yellow chartreuse, fresh passion 

fruit, lime, agave and chili tincture

POMPIDOU Bombay Sapphire gin, green chartreuse, granny smith apples, lime, basil

LONE STAR Jack daniel's, Cocchi americano ,Luxardo bitter bianco and dandelion bitters

S P R I T Z E R S

The original spritz is white wine and soda water, we took that formula and had 
some fun with it till we reached these few incredible spritzers, enjoy!

The Imperial group takes great care in constructing cocktail lists, this one is a mix of Fonatana 
originals, classic cocktails and Imperial's signatures.


