
LLaarrggee  SSaa      llaaddss
Cobb Salad / 15
RRoommaaiinnee  ggrreeeennss  wwiitthh  tteennddeerr  cchhiicckk--
eenn,,  ccrriisspp  bbaaccoonn,,  aavvooccaaddoo,, eegggg,,  ffrreesshh
ttoommaattooeess  aanndd  bblluuee  cchheeeessee

�Chicken Caesar Salad / 15
CCrriisspp  rroommaaiinnee  lleettttuuccee  ttoosssseedd  wwiitthh 
ccrroouuttoonnss,,  ppaarrmmeessaann  cchheeeessee  
aanndd  �CCaaeessaarr  ddrreessssiinngg..  TTooppppeedd  wwiitthh 
ggrriilllleedd  cchhiicckkeenn  bbrreeaasstt

Mediterranean Salad / 14
CCrriisspp  RRoommaaiinnee  lleettttuuccee,,  ttoommaattooeess,, 
aavvooccaaddoo,,  ccuuccuummbbeerrss,,  oonniioonnss,,  kkaallaa--
mmaattaa  oolliivveess,,  ffeettaa  cchheeeessee  wwiitthh 
lleemmoonn--oolliivvee  ooiill  ddrreessssiinngg

NNeeaappoolliittaann  PPiizzzzaa
WWee  mmaakkee  oouurr  ddoouugghh  ffrreesshh  wwiitthh 
ccaappuuttoo  fflloouurr,,  uussiinngg  aauutthheennttiicc 
IIttaalliiaann  rreecciippeess,,  SSaann  MMaarrzzaannoo  ttoommaa--
ttooeess  aanndd  ffrreesshh  mmoozzzzaarreellllaa  cchheeeessee.. 
OOuurr  ppiizzzzaa  iiss  tthheenn  ccooookkeedd  ttoo  ppeerr--
ffeeccttiioonn  iinn  oouurr  wwoooodd  ssttoonnee  oovveenn

Margherita / 14
FFrreesshh  mmoozzzzaarreellllaa,,  SSaann  MMaarrzzaannoo 
ttoommaattoo  ssaauuccee,,  sslliicceedd  ttoommaattooeess  aanndd 
bbaassiill  

Create Your Own Pizza 
(2 toppings) / 14
CChhoooossee  ffrroomm::
SShhaavveedd  ppaarrmmiiggiiaannaa  cchheeeessee,,  oonniioonnss,, 
rreedd  ppeeppppeerrss,,  hhaamm,,  mmuusshhrroooommss,, 
oolliivveess,,  ssaauussaaggee,,  ssppiinnaacchh,,  ppeeppppeerroonnii,, 
cchhiicckkeenn,,  jjaallaappeeññoo,,  ggrroouunndd  bbeeeeff  aanndd  
pprroosscciiuuttttoo

EExxttrraa  TTooppppiinngg  $1

�CCoonnttaaiinnss  rraaww  eeggggss

*NNOOTTIICCEE::  CCoonnssuummiinngg  rraaww  oorr
uunnddeerrccooookkeedd  mmeeaattss,,  ppoouullttrryy,,  sseeaaffoooodd,,
sshheellllffiisshh,,  oorr  eeggggss  mmaayy  iinnccrreeaassee  yyoouurr  rriisskk  ooff
ffoooodd  bboorrnn  iillllnneessss..

GGlluutteenn  FFrreeee
GGFF
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Chicken
Quesadillas / 10
FFlloouurr  ttoorrttiillllaass  ssttuuffffeedd  wwiitthh
mmaarriinnaatteedd  ggrriilllleedd  cchhiicckkeenn
bbrreeaasstt,,  ppeeppppeerr  jjaacckk  cchheeeessee,,
rreeffrriieedd  bbeeaannss  aanndd  ggrreeeenn  oonniioonn..
SSeerrvveedd  wwiitthh  ssoouurr  ccrreeaamm  aanndd  gguuaa--
ccaammoollee

Fried Mozzarella / 9
IIttaalliiaann  mmoozzzzaarreellllaa  cchheeeessee,,  bbrreeaaddeedd  aanndd
ddeeeepp  ffrriieedd,,  sseerrvveedd  wwiitthh  ttoommaattoo,, bbaassiill
ssaauuccee

Buffalo Chicken Wings / 12
CChhiicckkeenn  wwiinnggss  lliigghhttllyy  bbrreeaaddeedd  wwiitthh  ssppiiccyy
sseeaassoonniinnggss,,  sseerrvveedd  wwiitthh  bblluuee  cchheeeessee  
ddrreessssiinngg

Fried Calamari / 14
BBeeeerr  bbaatttteerreedd  ffrriieedd  ccaallaammaarrii  sseerrvveedd  wwiitthh
ssppiiccyy  rreemmoouullaaddee  ssaauuccee  

SSmmaallll  SSaa      llaaddss
WWee  ooffffeerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddrreessssiinnggss::    �HHoouussee  DDrreessssiinngg,,
IIttaalliiaann,,  ccrreeaammyy  RRooqquueeffoorrtt,,  rraanncchh,,  tthhoouussaanndd  iissllaanndd,,  
bbaallssaammiicc  vviinnaaiiggrreettttee,,  hhoonneeyy  mmuussttaarrdd,,  FFrreenncchh  aanndd
IIttaalliiaann..

Mixed Salad / 8
MMiixxeedd  rroommaaiinnee  aanndd  ffaannccyy  CCaalliiffoorrnniiaa  ggrreeeennss,,  
rraaddiicccchhiioo,,  ccaarrrroottss,, mmuusshhrroooommss  aanndd  ttoommaattooeess

�Caesar Salad / 9
CCaaeessaarr  ssaallaadd  wwiitthh  ppaarrmmeessaann  cchheeeessee,,  ggaarrlliicc  aanndd  
ccrroouuttoonnss ttoosssseedd  wwiitthh  �CCaaeessaarr  ddrreessssiinngg  

�Spinach Salad / 9
WWiitthh  bbaaccoonn,,  cchhooppppeedd  eeggggss,,  mmuusshhrroooommss  aanndd  
ffrreesshh  RRoommaannoo  cchheeeessee  ttoosssseedd  wwiitthh  �hhoouussee  
ddrreessssiinngg  

Healthy California 
Tuna Salad / 10
TTuunnaa  ssaallaadd  wwiitthh  sslliicceedd  rraaddiisshh,,  sseerrvveedd  
oovveerr  aavvooccaaddoo  hhaallvveess

GGFF

AApp
ppeett

iizzeerr
ss

SSoouuppss
French Onion Soup / 8  
Soup of the Day / 6   
Creamy Tomato Bisque / 8GGFF



Cajun Fettucini  / 18
VVeerryy  ssppiiccyy,,  ffeettttuucciinnii  ppaassttaa,,  ddiicceedd  cchhiicckkeenn  bbrreeaasstt 
aanndd  CCaajjuunn  ssaauuccee  wwiitthh  ttoommaattooeess

Chicken Fettucini  / 18
DDiicceedd  cchhiicckkeenn  aanndd  aarrttiicchhookkee  hheeaarrttss  iinn  aa  rriicchh 
ccrreeaamm  ssaauuccee,,  wwiitthh  lloottss  ooff  RRoommaannoo,,  ppaarrmmeessaann 
aanndd  mmoozzzzaarreellllaa  cchheeeesseess

Penne a la Pera  / 18
SSaauuttééeedd  ppeennnnee  ppaassttaa  ttoosssseedd  wwiitthh  ccaauulliifflloowweerr,,
sslliicceedd  ppeeaarrss,,  ssuunnddrriieedd  ttoommaattooeess  aanndd    ggoorr--
ggoonnzzoollaa  ccrreeaamm  ssaauuccee,,  sspprriinnkklleedd  wwiitthh  ttooaasstteedd
aallmmoonnddss

Lobster Ravioli  / 23 
RRaavviioollii  wwiitthh  lloobbsstteerr  mmeeaatt  aanndd  rriiccoottttaa  cchheeeessee..
SSeerrvveedd  wwiitthh  bbrrooiilleedd  hhaallff  lloobbsstteerr  ttaaiill  aanndd  mmeeddlleeyy
ooff  JJuulliieennnnee  vveeggeettaabblleess

Mushroom Risotto
CCooookkeedd  iinn  cchhiicckkeenn  bbrrootthh  aanndd  ccrreeaammyy  BBéécchhaammeell
ssaauuccee,,  sseerrvveedd  wwiitthh  sshhiiiittaakkee  aanndd  ppoorrttaabbeellllaa
mmuusshhrroooommss,,  ggaarrlliicc  aanndd  sshhaalllloottss

Chicken      / 20 
Shrimp  / 24
Seafood Lasagna / 20
PPaassttaa  llaayyeerreedd  wwiitthh  sshhrriimmpp,,  lloobbsstteerr  mmeeaatt,,  aarrttii--
cchhookkee,,  ssppiinnaacchh  aanndd  ttooppppeedd  wwiitthh  AAllffrreeddoo  ssaauuccee,,
ppaarrmmeessaann  &&  mmoozzzzaarreellllaa  cchheeeesseess

HHoouussee  SSppeecciiaallttiieess
Prime Rib ((AAvvaaiillaabbllee  TTuueessddaayy  --  SSaattuurrddaayy))
1100  oozz      1144  oozz      35 / 40
UUSSDDAA  cchhooiiccee  ggrraaddee  bbeeeeff  sslloowwllyy  rrooaasstteedd  ffoorr  aa
tteennddeerr  ccuutt

* Steak Capistrano’s / 38
GGrriilllleedd  1122  00zz..  rriibbeeyyee  sstteeaakk  sseerrvveedd  wwiitthh  mmuusshh--
rroooomm  ccaabbeerrnneett  ssaauuccee

* Peppercorn Filet
66  oozz      1100  oozz  36 / 42
PPaann  sseeaarreedd  ppeeppppeerrccoorrnn  ccrruusstteedd  ffiilleett,,  sseerrvveedd
wwiitthh  ssuunn--ddrriieedd  cchheerrrryy  mmeerrlloott  ssaauuccee

Surf & Turf  / 48
66  oozz..  bbllaacckkeenneedd  pprriimmee  rriibb  &&  66  oozz..  bbaakkeedd  lloobbsstteerr
ttaaiill,,  sseerrvveedd  wwiitthh  mmaasshheedd  ppoottaattooeess  aanndd  vveeggeettaabblleess  

Chicken Parmigiana / 21
BBaakkeedd  bbrreeaaddeedd  cchhiicckkeenn  bbrreeaasstt  wwiitthh  ppaarrmmeessaann
cchheeeessee,,  sseerrvveedd  oonn  aa  bbeedd  ooff  mmaarriinnaarraa  ssaauuccee..
TTooppppeedd  wwiitthh  mmoozzzzaarreellllaa  cchheeeessee

Chicken Marsala / 24
SSaauuttééeedd  cchhiicckkeenn  bbrreeaasstt  ddeemmii--ggllaacceedd  sseerrvveedd
wwiitthh  mmuusshhrroooomm  mmaarrssaallaa  ssaauuccee

Crispy Tofu / 22
PPaann  sseeaarreedd  ttooffuu  ttoo  ccrriisspp  sseerrvveedd  oonn  ttoopp  ooff
mmaasshheedd  sswweeeett  ppoottaattoo,,  ccoorrnn  rreelliisshh..  TTooppppeedd  wwiitthh
ffrriieedd  oonniioonnss  aanndd  cciittrruuss  ssaauuccee

*Seabass / 38
SSaauuttééeedd  sseeaabbaassss  sseerrvveedd  oovveerr  aa  bbeedd  ooff  mmaasshheedd
ppoottaattooeess,,  ssaauuttééeedd  ssppiinnaacchh  aanndd  ssuunn--ddrriieedd  ttoommaa--
ttooeess..  TTooppppeedd  wwiitthh  wwhhiittee  wwiinnee,,  ggaarrlliicc  aanndd  lleemmoonn
ssaauuccee

*Pan Seared Salmon  / 32
SSeerrvveedd  wwiitthh  ppeeaa  ppuurrééee  aanndd  rriissoottttoo,,  ttooppppeedd  wwiitthh
yyoogguurrtt  mmiinntt  ssaauuccee

Eggplant a la Parmesan / 22
HHaallff  aann  eeggggppllaanntt  ffrriieedd  aanndd  ttooppppeedd  wwiitthh  mmaarrii--
nnaarraa  ssaauuccee  aanndd  sseerrvveedd  wwiitthh  ssaauuttééeedd  mmuusshh--
rroooommss,,  oonniioonnss  aanndd  cchheerrrryy  ttoommaattooeess

GGFF

GGFF

*PPaassttaass

Cookiezza / 10 
FFrreesshhllyy  bbaakkeedd  cchhooccoollaattee  cchhiipp  oorr  wwhhiittee  cchhooccoo--
llaattee mmaaccaaddaammiiaa  ccooookkiiee  sseerrvveedd  wwiitthh  iiccee  ccrreeaamm

Tiramisu  / 9 
CCooffffeeee  ffllaavvoorreedd  mmaaddee  ooff  llaaddyyffiinnggeerrss  ttiirraammiissuu

Capistrano’s  Cheesecake / 10 
RRiicchh  hhoommeemmaaddee  cchheeeesseeccaakkee  iinn  aa  ggrraahhaamm  
ccrraacckkeerr  ccrruusstt  ttooppppeedd  wwiitthh  ssttrraawwbbeerrrryy  ssaauuccee

Homemade Buttermilk 
Panna Cotta / 9 
TTooppppeedd  wwiitthh  oorraannggee  ssyyrruupp  aanndd  ffrreesshh  bbeerrrriieess

Chocolate Lover’s Delight / 10
RRiicchh  aanndd  ssiinnffuull  cchhooccoollaattee  ccaakkee

Rocky Road Brownie  / 10
WWaarrmm  CChhooccoollaattee  bbrroowwnniiee  ttooppppeedd  wwiitthh  iiccee
ccrreeaamm,,  mmaarrsshhmmaalllloowwss  aanndd  ccaarraammeell  ssaauuccee D 11/21

DDeesssseerrttss




