
כוללת מנה ראשונה, מנה עיקרית ולימונדה/תה קר/סודה במחיר המנה העיקרי

 32 **פרנה מקמח מלא, מטבוחה, שמנת חמוצה, סחוג 

**גספצ'ו עגבניות שרי/ טרטר דג ים, בצל, גבינת פטה, שמן צ'ילי  20/48+

68 **סלט עלים, ויניגרט סילאן וזעתר, אגס צלוי בדבש  

54 **סלט ירקות שוק, גבינת פטה, פלפל ירוק חריף, שמן זית, לימון 

64 **ארטישוק ירושלמי צלוי, סקורדליה, פטה כבשים, שמן צ'ילי, זעתר מהגינה )תוספת 20 ש"ח בעסקית( 

72 *ברוסקטת סטרצ'יאטלה, עגבניות מיובשות, פלפלים קלויים, וינגרט בלסמי, צ'ילי )תוספת 20 בעסקיות( 

72 סשימי אינטיאס, טבולה של פריקי, חמציץ, יוגורט, רימונים, פיסטוקים, סלסת עגבניות )תוספת 25 ש"ח בעסקית( 

82 קלמרי צרוב, קרם שום ובצל ירוק, כרוב אפוי בשומן בקר, סלסה ורדה, צ'וריסוס )תוספת 30 ש"ח בעסקית( 

108 ניסואז קלארו, טונה צרובה, דג כבוש, ביצה רכה, תפוח אדמה, שעועית ירוקה, חסה סלנובה 

98 **ניוקי צו'ריסו וירוקים, רוטב חמאה, שום, צ'ילי, בזיליקום טרי 

108 מפלדיני בייקון וסטרצ'יאטלה, חמאה, פרמז'ן, קייל 

98 פפרדלה ראגו בקר, שפונדרה בבישול ארוך, ירקות שורש, פרמז'ן 

136 ספגטיני תמנונים, עגבניות, שום, צ'ילי, אבן יוגורט, פטרוזיליה קצוצה 

124 פילה פורל בעישון קל, קרעי תפוחי אדמה, שעועית ירוקה, רוטב חזרת לבנה 

156 פילה פלמידה לבנה, רוטב בויאבז, שומרים צלוים, תפוח אדמה, עגבניות, פירורי לחם מתובלים 

 178 פילה לוקוס, קרם תירס, במיה, בצל צרוב, צ'ילי, גבינת קדוש 

56 דג שלם בתנור, ירקות צלויים, חמאת עגבניות וציר דגים, פטרוזיליה )מחיר ל-100 גרם( 

96 המבורגר קלארו, טבעות בצל, בייקון, לחמניית בריוש, איולי חרדל, תפוח אדמה מטוגן 

156 שיפוד פילה בקר, לאבנה, ירקות בגריל, צ'ימיצ'ורי ים-תיכוני 

68 סטייק יומי, תפוח אדמה, בצל צלוי, קייל, דמי גלאס רימונים )מחיר ל-100 גרם( 

מגש טלה, צזיקי, ירקות מוחמצים, פיתות    298

38/144  קלארו לבן, רקנאטי, ישראל 2020 

42/158 קלארו מנרה אדום, רקנאטי, ישראל 2019 

* מנות שניתן להזמין בגרסה צמחונית  ** מנות שניתן להזמין בגרסה טבעונית

By chefs Ran Shmueli & Tal Feigenbaum
 

מאי 2023



Includes: starter, main course, a glass of lemonade/ ice tea/ soda, for the price of the main course

 

**Whole-wheat frena bread, matbukha, sour cream, spicy zhug 32

**Cherry tomatoes gazpacho/ sea fish, onion, chili oil, feta cheese  48/+20

**Leaf salad, date syrup & hyssop vinaigrette, roasted pears 68

**Fresh market vegetables salad, feta cheese, spicy green chili, olive oil, lemon 54

**Roasted Jerusalem artichoke, skordalia, feta, chili oil, za'atar )+20 NIS( 64

*Stracciatella bruschetta, dried tomatoes, roasted peppers, balsamic vinaigrette chili, )+20 NIS ( 72

Yellow tail sashimi, freekeh tabouleh, yogurt, pomegranate, pistachio, tomato salsa )+25 NIS( 72 

Seared calamari, garlic & green onion cream, cabbage baked in beef fat, salsa verde, chorizos )+30 NIS( 82

Claro nicoise, seared tuna, pickled fish, soft-boiled egg, potatoes, salanova 108

**Chorizo and greens gnocchi, butter sauce, garlic, chili, fresh basil 98

Bacon and stracciatella mafaldine, butter, parmesan, kale 108

Beef ragu pappardelle, slow cooked beef shpondra, root vegetables, parmesan  98 

Octopus spaghettini, tomatoes, fish stock, chili, laban kishk, chopped parsley  136

Delicately smoked trout, potato salad, green beans, white horseradish sauce  124

Spanish mackerel fillet, bouillabaisse sauce, grilled fennel, potatoes, tomatoes, bread crumbs 156

Grouper fillet, corn cream, okra, roasted onion, chili, kadosh cheese  178

Oven roasted whole fish, roasted vegetables, fish stock, tomato butter, parsley )per 100 gr.( 56

Claro hamburger, onion rings, bacon, brioche bun, mustard aioli, fried potatoes 96

Beef fillet skewer, labneh cheese, grilled vegetables, mediterranean chimichurri 156

Our butcher’s best choice, potatoes, roasted onion, kale, pomegranate demi-glace )per 100 gr.( 68

Family style lamb platter, tzatziki, matbukha, pickled vegetables, pita bread  298

Claro white, Recanati, Israel, 2020 38/144 

Claro Manara red, Recanati, Israel, 2019 42/158

* Vegetarian dish ** Dishes that can be ordered in a vegan version 

By chefs Ran Shmueli & Tal Feigenbaum
 

May 2023


