ראשונות

עיקריות

סלט ירוק ,עלי חסה צעירים ,אנדיב ,תפוחי עץ ,אגוזי 46
מלך מסוכרים ועלי שמיר בווינגרט תפוחים ודבש

דג ים קונפי ,תבשיל חומוס ,פלפלים קלויים,
עגבניות שרי ,אריסה ,קייל ולימון בגריל

132

טרטר דג ים ,פלפלים חריפים מותססים ,לימון כבוש
וכוסברה על קרפצ'יו חציל ולימון פרסי

72

עוף אורגני ,קרם דלועים ,זוקיני צלוי ,בצל ירוק
שרוף ,פקאן מסוכר ,ואבקת אורז ארומטית

94

ברזל עם כל הירוק שיש בשוק ,שקדים ,חמוציות
וטורטייה פריכה בוויניגרט רימונים

48

אנטרקוט על גריל פחמים ,עגבנייה ובצל בגריל ,הום 160
פרייז ושמן פלפל מדגסקר

סשימי סלמון והדרים ,וויניגרט תפוזים ויוזו ,סלט
פומלות ,אשכולית ,מנדרינה ועירית בקולי תפוזי דם

72

אוייסטר בר ,פילה דג צרוב במחבת ,ג'ינג'ר ,שום,
ירקות ירוקים ,פטריות מלך וטופו

170

טרטר בקר  ,שאלוט קצוץ ,פטרוזיליה וחרדל,
פטריות שימג'י מוחמצות ,ביצת שליו
ומח עצם צלוי
אנטיפסטי ,ירקות עונתיים צלויים בוויניגרט כמהין
ולימון כבוש

68

צלעות טלה ,קסולה דגנים ,ארטישוק קונפי ,צ'אטני
משמשים ,קרם ארוגולה וציר טלה

186

52

ביפבורגר בלחמנית בריוש ,חסה ,עגבנייה ,בצל
וטוגנים

104\86

מח עצם צלוי בטאבון ,סלסה עשבי תיבול ,אגוזי
ברזיל ,שקדים ,שום ,רוטב קברנה ולחם כוסמין קלוי

70

סלמון צרוב במרינדת הדרים מוגש על ירקות
ירוקים עונתיים

130

עגבניות בכל הצורות ובכל הצבעים ,בצלי שאלוט
מוחמצים ,זיתים סורים וקרוטונים של חלה מתוקה

54

חזה אווז ,מבושל סוביד וצרוב בגריל ,אספרגוס ,בצל
ירוק ובוקצ'וי עם קרמל מייפל ושלג שוקולד ולרונה

134

בריק פטריות ותרד תורכי ,איולי כמהין
וביצת עין

68

ניוקי ים תיכוני ,קוויאר חציל ,עגבניות קונפי ,פטריות 92
ותרד טורקי

ברווז בפיתה עבודת יד ,טריאקי ,סלט מלפפונים
וכוסברה בוויניגרט ג'ינג'ר

72

פילה בקר רוסיני  ,כבד אווז בגריל פחמים ,קרם
ארטישוק ירושלמי ,בצלי שאלוט מזוגגים ,גזר צבעוני
בציר בקר וכמהין

212

כבד אווז בגריל פחמים ,כרוב צלוי וסלסה של זעתר
בר ויין
לבןג'ינג'ר
בוויניגרט

86

ריזוטו פטריות ,פורטבלו ,שמפיניון וכמהין ,ציר
פורצ'יני ואספרגוסים ירוקים.

98

שווארמה לוקוס ,טחינה אל ארז ,סלט עגבניות
חריף ,עשבי תיבול ולימון

74

המחירים הינם ב ₪וכוללים מע"מ

