starters

ראשונות

White Root Vegetable Soup (V) 52
shimeji mushrooms, roasted onion, cauliflower, herb oil

52 )V( מרק שורשים לבנים
 דוקסל פטריות, בצלצלים קלויים, שימג'י,שמן עשבים

Endive Salad (V) 56
red & white belgian endive, romaine lettuce, salanova lettuce, orange vinaigrette

56 )V( סלט אנדיב
 ויניגרט תפוזים, חסה סלנובה, חסה רומית,אנדיב בלגי

Asparagus Tempura (V) 62
smoked kohlrabi, roasted squash, leek cream, herb oil

62 )V( אספרגוס טמפורה
 שמן עשבים, קרם כרישה שרופה, דלעת קלויה,קולורבי מדורה

Salmon Sashimi 56
ginger granite, blackened onion powder, miso twill

56

סשימי סלמון

 טוויל מיסו, פחם בצלים,גרניטה ג'ינג'ר
78

Dover Sole 78
turnip lemongrass broth, umami, granny smith apple

' גרני סמית, אוממי, ציר לפת ולמון גראס,פילה דובר סול

Roast Beef 62
sirloin, house pickled shallots & radishes, mini baguette, truffle aioli

62 רוסטביף
 איולי כמהין, מיני באגט, צנוניות מוחמצות, בצלי שאלוט כבושים,סינטה

Veal Sweetbread 67
almond cream, roasted endive, veal reduction, spicy pepper coulis, pistachio vinaigrette

67 שקדי עגל
 ויניגרייט פיסטוקים, קולי פלפלים אדומים, ציר עגל מרוכז, אנדיב אדום צלוי,קרם שקדים

Steak & Eggs 67
veal fillet, poached egg, arugula foam, brioche, smoked goose crumble

67 סטייק אנד אג
 קרמבל אווז מעושן, בריוש, ביצה משוחזרת, קציפת אורוגולה,פילה עגל

mains

עיקריות

Mushroom Risotto (V) 85
portobello, champignon, shimeji, jerusalem artichoke cream, italian arborio rice

85 )V( ריזוטו פטריות
 אורז ארבוריו, ציר פטריות, קרם ארטישוק ירושלמי, שמפניון,פורטובלו

Corn Angnolotti 85
homemade 40 yolk pasta, asparagus, greens, tomatoes, pea cream

85 אניולוטי תירס
 קרם אפונת גינה, עגבניות, ירקות ירוקים, אספרגוס,פסטת ארבעים החלמונים

Sea Bass Fillet 162
shallot purée, green vegetables, sea foam

162 בר ים
 קצף ים, ירקות ירוקים, קרם שאלוט,פילה

Grouper 176
grilled fillet, sicilian tomato salsa, kalamata olives, baby spinach, capers, olive oil

176 לוקוס
 שמן זית, צלפים, בייבי תרד, זיתי קלמטה, סלסלת עגבניות סציליאנית,פילה על גריל

דובר סול אטלנטי

98

Goose Confit 98
slow roasted goose leg, carrot mélange, aromatic spices reduction

 ציר תבלינים ארומטי, גזרים צבעוניים,שוק אווז בצלייה איטית

Onglet Steak 162
grilled medium-rare, bok choy, grilled vegetables, balsamic reduction

162 נתח קצבים
 ציר בלסמי, ירקות צלויים, בק צ'וי,עשוי למחצה על הגריל

שוק אווז קונפי

178

Entrecôte 178
grilled black angus, mushroom ragout, pickled butternut pumpkin, cabernet sauce

 רוטב קברנה, דלעת כבושה, ראגו פטריות,נתח אנגוס על גריל

Veal Chop 185
grilled, roasted cherry tomatoes, purple potatoes, beef reduction

185 צלע עגל חלב
 ציר עגל מרוכז, תפוד ויולט, עגבניות שרי צלויות,צלויה

Lamb 192
chop, shoulder & spareribs, green lentil cassoulet, olive oil tuile

192

אנטריקוט

טלה בשלוש צורות

 טוויל שמן זית, קסולה עדשים ירוקות, כתף, ספייריבס,צלעות

