מנות עיקריות
נתח קצבים צלוי על גריל פחמים

עלי תרד ,קונפי ארטישוק ,בטטה צלויה וציר בקר מצומצם
168

פילה לברק אפוי בתנור עם עשבי תיבול

קונפי ארטישוק ,קרם כרובית ,עגבניות שרי וציר דגים מוקצף
182

חזה עוף פריך על הגריל

ארטישוק צלוי ,קרם אפונה ,קונפי עגבניות וציר עוף מצומצם
103

מדליוני אנטריקוט צלויים על גריל פחמים

בהשראת אומנות הצבע ,עם ציר בקר מצומצם ויין אדום
196

ספייריבס עגל בבישול איטי

קרם אפונה ,גזרים מקורמלים וציר עגל מצומם
153

פילה סלמון על מחבת לוהט

עלי תרד פריכים ,זוקיני ,פולנטה ,לפת מקורמלת ,רוטב שומר ופסטיס
144

חזה ברווז מקורמל על מחבת לוהט

באק צ'וי ,סלקים צלויים ,קרם סלק עם ציר ברווז מצומצם
126

אוסו בוקו טלה בבישול איטי

בטטה ,קונפי שום ,גזרים מקורמלים ,בצלצלי אשלוט וציר טלה
165

צלעות טלה

אפונת גינה ,סלקים צלויות ,תפוח אדמה וציר טלה מצומצם
220

סטייק אנטרקוט על העצם ( 500גרם)
תפוחי אדמה אפויים ודלעת מקורמלת ,מוגש לצד סלט עלים ירוקים ווינגריט שמן זית וחרדל
290

סטייק אנטרקוט ( 300גרם)
קונפי ארטישוק ועגבניות ,עלי תימין וציר בקר מצומצם
178
כל המחירים מצוינים בשקלים וכוללים מע”מ
לבקשות מיוחדות בנושא תזונה אנא פנה למנהל
שף איציק מזרחי ברק

מנות ראשונות ומרקים
קונפי סלמון במסך עשן

טרטר טונה אדומה במעטפת מלפפון ,קרם סלק ומלח ים אטלנטי
103

קרפצ'יו בקר

עגבניות שרי מקורמלות ,זיתי קלמטה ,מלפפון צעיר ,פטריות שימאג'י ,שמן זית וחרדל דיז'ון
78

סשימי סלמון ומוסר ים

סלקים צלויים ,שמן ריחן ,פלחי לימון וצנונית
82

סלט עגבניות שרי צבעוניות
גספצ'ו חריף ועלי חסה
56

חזה ברווז מעושן ועגל בבישול איטי

איולי שום ,ערמונים ,ביצה עלומה ותפוח אדמה ראטה
98

ריזוטו פטריות

פטריות יער ,שמפיניון ושימאג'י
87

ברזאולה אנטרקוט

וורד הצלע בבישול סוביד ,ברווז מעושן ,איולי חרדל וזיתי קלמטה
86

לחי עגל בבישול איטי ברוטב יין מתקתק
קרם ארטישוק ,דפי פילו במלוי טנזיה עוף
110

קונסומה עוף

חזה עוף ,דלעת ,זוקיני וקולרבי
58

מרק קרם ירקות שורש

כדורי דלעת ,פטריות שימאג'י וקרוסטיני
58

המנה הזוכה בתחרות העולמית של טעמי וולדורף אסטוריה
שבעת המינים

פילה דניס בקראסט חצילים עם סלט בורגול וטחינה עם תמרים ועשבי תיבול
98
כל המחירים מצוינים בשקלים וכוללים מע”מ
לבקשות מיוחדות בנושא תזונה אנא פנה למנהל
שף איציק מזרחי ברק

