ראשונות
סלט ירוק 46
עלי חסה צעירים ,אנדיב ,תפוחי עץ ,אגוזי מלך מסוכרים
ועלי שמיר בווינגרט תפוחים ודבש
סשימי סלמון והדרים 72
וויניגרט תפוזים ויוזו ,סלט פומלות ,אשכולית ,מנדרינה ועירית
בקולי תפוזי דם
טרטר בקר 68
שאלוט קצוץ ,פטרוזיליה וחרדל ,פטריות שימג'י מוחמצות,
ביצת שליו ומח עצם צלוי
עגבניות בכל הצורות ובכל הצבעים 54
בצלי שאלוט מוחמצים ,זיתים סורים וקרוטונים של חלה מתוקה
ברווז בפיתה עבודת יד 72
טריאקי ,סלט מלפפונים וכוסברה בוויניגרט ג'ינג'ר
שקדי עגל צרובים 86
קרם חצילים ,תפוח אדמה וארטישוק קונפי ,סלסת פלפלים,
קלמנטה ולימון כבוש
שווארמה לוקוס 74
טחינה אל ארז ,סלט עגבניות חריף ,עשבי תיבול ולימון

עיקריות
עוף אורגני 94
קרם דלועים ,זוקיני צלוי ,בצל ירוק שרוף ,פקאן מסוכר ,ואבקת אורז ארומטית
ביפבורגר בלחמנית בריוש 86
חסה ,עגבנייה ,בצל וצ'יפס
סלמון צרוב במרינדת הדרים 130
מוגש על ירקות עונתיים
צלעות טלה 186
גריסי פנינה ,כרוב צלוי ,ריבת משמש אוזבקי ,צ'ימיצ'ורי אורגנו ,צנוברים וציר טלה
אנטרקוט על גריל פחמים 160
ירקות גריל ורוטב קברנה
ריזוטו פטריות 98
פורטבלו ,שמפיניון וכמהין ,ציר פורצ'יני ואספרגוסים ירוקים
* המחירים בש״ח וכוללים מע"מ

Appetizers
Green salad 46
baby gem, endive, granny smith apples, candied walnuts & dill with apple honey vinaigrette
Citrus Sashimi Salmon 72
orange yuzu vinaigrette, pomelo salad, grapefruit, mandarin & chives salad
with blood orange coulis
Beef tartare 68
shallot, parsley, mustard, pickled mushroom & quail egg with roasted bone marrow
Tomatoes All Shapes & Colors 54
pickled shallot,pickled lemon, syrian olives & hallah croutons
Duck In A Blanket 72
Teriyaki, cucumber & coriander salad with a ginger vinaigrette
Roasted Sweetbreads 86
Sweetbreads Potato & artichoke conﬁt
, eggplant cream, pepper & olive salsa
Grouper Shawarma 74
“Al Arz” tahini, spicy tomato salad, herbs & lime

Main course
Organic Chicken 94
pumpkin cream, roasted zucchini, burnt spring onion,
candied pecan & aromatic rice powder
Beef Burger 86
On a Brioche Bun, lettuce, tomatoes, onion & fries
Seard Salmon 130
in a citrus marinade served on a bed of seasonal vegetables
Lamb chops 186
Pearl barley, roasted cabbage
Oregano chimichurri, apricot jam, toasted pine nuts & lamb jus
Charcoal-Grilled Entrecote 160
grilled vegetables, Cabarnet sauce
Mushroom Risotto 98
mix of mushrooms, asparagus, truﬄe paste, mushroom stock & truﬄe oil
* Prices are in NIS and include VAT

