


פסטות
לינגוויני אליו אוליו

  שמן זית, שום, עשבי תיבול, ארטישוק על הפלנצ׳ה, 
פלפל שאטה ואגוזי לוז | 58

ניוקי פטריות
פורטובלו, חמאת פורצ'יני, ריקוטה ופרמז'ן | 68 

טורטליני קרם ארטישוק ירושלמי
 ברוטב שמנת, פסטו ירוקים, אספרגוס 

ושקדים קלויים | 68

פפרדלה בקר בבישול ארוך
ערמונים, פטריות, בצל מושחם, דמי גלאס ופרמז'ן | 82

סלטים
עגבניות

 עגבניות טריות וצלויות, פלפל חריף, נענע, מלפפונים, 
קרוטונים, אורגנו טרי וגבינת כבשים | 48

קיסר
 חסה רומית, חזה עוף, בייקון, איולי אנשובי, 

קרוטונים ופרמז'ן | 58 , ללא חזה עוף ובייקון | 48 

לבבות חסה
 אייסברג, סלנובה, סלקים צלויים, אגוזי לוז 

ומוצרלה בופאלו | 52

ראשונות 
קרפצ'יו חציל מהאש

עגבניות צלויות, זיתים, קרם פרש וצנוברים | 42

פטה כבדי עוף 
ריבת בצל ולמון גראס | 42

כרובית מושחמת 
בתנור אבן, חמאת עשבים, פירורי לחם ופרמז'ן | 44

אספרגוס בגריל
פונדו פרמז'ן, שקדים קלויים ושמן אגוזים | 48

טרטר סלמון
רוטב פונזו, כוסברה, נענע, מלפפונים, ג'ינג'ר וצ'ילי | 52

סביצ'ה דג ים
קרם אבוקדו, שורשים, צ'ילי טרי ועשבי תיבול | 54

רוסטביף עגל
איולי חרדל, צלפים וברוסקטות | 56

קוריאן צ'יקן 
לבבות חסה פריכה, בייבי מלפפונים ובוטנים קצוצים | 56

טונה אדומה צרובה 
אטריות שעועית, מלפפונים, אצות וואקמה וטוגראשי | 58

לחם
 לחם 

 שמן זית, קרם עגבניות שרי ופלפל חריף | 18

פוקצ'ה בעבודת יד 
שמן זית ושום אפוי | 22

פיאדינה
 לחם איטלקי שטוח עם ארטישוק צרוב, 

מוצרלה וארוגולה | 38

 מרגריטה צ'ילי קוקוס
טקילה אלחימדור רפוסאדו, שבבי קוקוס 
ופרוסות צ׳ילי, מיץ ליים, ליקר קוואנטרו, 

נקטר אגבה וכתר מלח ליים | 42

מונטה קרלו
 פסטיס, רום בקרדי לבן, סן ג’רמיין, 

מלפפון, נענע, ליים וסירופ נענע ביתי | 42

בילי ג׳ין
ג׳ין בומביי, אגבה, מיץ לימון, ליקר סן 
 ג'רמיין, חומץ ראספברי ואנגוסטורה 

ביטרס | 42

ריפאבליק סאוור
ג'ין לונדון היל, ג'ינג'ר טרי, מרטיני ביאנקו, 

 ליקר דובדבנים, סירופ פטל ביתי, 
מיץ לימון, קציפת פטל וקוקוס טחון | 44

The bitter truth
קמפרי, ג'ין בומביי, תפוז טרי, מיץ לימון, 

פסיפלורה, שרבט אשכולית אדומה | 44

Hotel de ville
וודקה פינלנדיה לוונדר, לילט בלאן, 

סירופ תות שדה, מיץ לימון | 44

איסט אינדיה
קוניאק קורווזיה, רום בקרדי 8, מיץ ליים, 

סירופ אננס ביתי, טריפל סק | 46

עיקריות 
שניצל חזה עוף

 מוגש עם תוספת לבחירה | 66

 REPUBLIC המבורגר
220 גר', בצל "חרוך" וצ'יפס | 68 

תוספות : צ'דר | 7 , בייקון | 7 

קבב טלה
טחינה, סלסה חריפה ותוספת לבחירה | 74

סלמון צלוי בגלייז מיסו
מוגש עם תוספת לבחירה | 88

שוק אווז בבישול ארוך
קרם תפוחי אדמה ועלי תרד | 94 

ריזוטו פירות ים 
 שרימפס, מולים, קלמרי, יין לבן, חמאה, 

ברוקולי ועשבי תיבול | 98

פילה בר ים 
מנגולד, ארטישוק ירושלמי, לימון כבוש 

ויוגורט | 112

אנטרקוט
 300 גר' מוגש עם עגבניה ובצל מהגריל 

ותוספת לבחירה | 138

פילה בקר
 220 גר' מוגש עם שעועית ירוקה, דמי גלאס 

ותוספת לבחירה | 142
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שעועית ירוקה, תפוח אדמה צלוי | 18
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קלמרי בפלנצ'ה

יוגורט שחור, ירקות מהגריל ושמן זית | 58

שרימפס בחמאה
 כרישה קונפי, פטריות יער, פלפל שאטה, 

יין לבן ושום | 64 

טאקו במילוי דג ים מפורק
 אבוקדו, סלסת חלפיניו ועלים טריים | 66
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מונטה זובו, ואלפוליצ'לה ריפאסו   44
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