starters

select one

בחירה אחת

ראשונות
)V( סלט כרובית

Cauliflower Salad (V)
grated cauliflower, fresh herbs, arugula, cherry tomatoes, pink tahini

 טחינה ורודה, עגבניות שרי, אורוגולה, עלי תבלין,כרובית מגורדת

Baladi Eggplant (V)
chickpeas, tomato salsa, soft boiled egg, tahini, chili peppers

 פלפל חריף, טחינה, ביצה חצי רכה, סלסת עגבניות,גרגרי חומוס

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

)V( "חציל בלאדי "סביח

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

קרפצ'יו סלמון

Salmon Carpaccio
norwegian salmon, capers, tomato vinaigrette

 ויניגרט עגבניות, זיתי קלמטה, צלפים,סלמון נורווגי

Sea Fish Tartare
kohlrabi carpaccio, cucumber wasabi gazpacho, almond cream, green onion

 בצל ירוק, קרם שקדים, גספאצ'ו מלפפונים וואסבי,קרפצ'יו קולורבי

Minute Steak
thinly sliced sirloin a la plancha, tomato coulis, mushroom salsa, green beans, truffle aioli

 קולי עגבניות, איולי כמהין, סלסה פטריות,פרוסות סינטה

טרטר דג ים

סטייק מינוט

סינייה טלה

Lamb Senia
chopped lamb, grilled okra, fresh tomatoes, warm tahini sauce

 במיה צלויה, עגבניות צלויות, רוטב טחינה,קציצת טלה

mains

עיקריות

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

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

Tagliatelle Bolognese 95
40 yolks pasta, veal ragout, root vegetable, tomatoes
Angus Short Rib Burger 110
250g, slow cooked asado, smoked goose crumble, fries
Spring Chicken Skewer 125
oriental ratatouille, potatoes, teriyaki sauce
Goose Confit 130
slow roasted goose leg, carrot mélange, aromatic spices reduction
Sea Bass Fillet 140
tomatoes, kalamata olives, baby spinach, mushroom duxelles, fried jerusalem artichoke
Beef Sirloin 165
200g grilled black angus, mushroom ragout, pickled butternut squash, cabernet sauce

95

טאליאטלה בולונז

 עגבניות, ירקות שורש, ראגו עגל, חלמונים תוצרת בית40 פסטת
110

ריב-המבורגר שורט

 צ'יפס, קרמבל אווז מעושן, אסאדו מפורק בבישול ארוך, ג"ר אנגוס250
125

שיפודי פרגית

 רוטב טריאקי, פוטטוס,רטטוי אוריינטלי
130

שוק אווז קונפי

 ציר תבלינים ארומטי, גזרים צבעוניים,שוק אווז בצלייה איטית
140

פילה לברק

 ארטישוק ירושלמי צלוי, דוקסל פטריות, בייבי תרד, עגבניות,שמן זית
165

סינטה

 רוטב קברנה, דלעת כבושה, ראגו פטריות, ג"ר אנגוס על הגריל200

