
28 פרנה מקמח מלא, מטבוחה, לבנה-סחוג, זיתים, ירקות חווה 

64 )v( שורשים צלויים, קולי סלק, וינגרט גזר, גבינת כבשים, אגוזי לוז 

 )v( אספרגוסים חלוטים במקום, רוטב חמאה ארומטי, 
68 ביצה רכה מטוגנת, פרחי בוראז’ 

64 ) (סלט עלים, ירקות ופירות טריים, ויניגרט עשבי תיבול 

72 טרטר בקר, תרד תורכי, לבנה-חרדל, צנוניות צעירות, גבינת קדוש, ברוסקטה 

68 דג ים נא, טבולה של פריקי, חמציץ, יוגורט, סלסה עגבניות 

68 סשימי דג ים, ירקות שוק, שקדים ירוקים, ויניגרט חסה, חזרת 

 ברוסקטת דג ים קונפי, עגבניות שרי, זיתים, צלפים, 
69 בזיליקום סגול, לבנה-תרד 

69 קלמרי צרוב, חסה ערבית בגריל, רוטב טרטר, פפריקה מעושנת 

 תמנון על גריל פחמים, גרגירי חומוס, עגבניות שרי צלויות, 
84 ויניגרט צ'וריסו 

78  כרוב ערבי כל הלילה בטאבון, ראגו טלה, סלסה עגבניות, טחינה 
( אופציה טבעונית במילוי פריקי  (

מיוחדים למרכז שולחן

74 קלארו שרקוטרי, לחם שיפון, ירקות מוחמצים, חרדלים 

 פירות ים על הפלנצ’ה, פלפלים מטוגנים, 
228 סלסת עגבניות חריפה, ציזיקי )זוגי( 

392 בוצ’ר בשר הכי טוב שהשגנו, ירקות חווה, רוטב רימונים )זוגי( 

296 מגש טלה משפחתי, ציזיקי ,מטבוחה, ירקות מוחמצים, פיתות 

78 (פטריות צלויות, תבשיל עדשים שחורות, מנגולד  (

76 )v( רביולי קישואים ופטה, תרד תורכי, יוגורט, צ’ילי, זעתר 

88 ניוקי צרוב, שקדי עגל, קרם תירס, מלוחייה 

84 טורטליני שורט ריבס, קרם בצל, קציפת פרמזן, מרווה 

 פילה פורל מנחל הדן בעישון קל, סלט תפוחי אדמה, 
98 שעועית ירוקה, רוטב חזרת לבנה 

158 פילה דג ים, ירקות ירוקים, פול, רוטב תפוזים, צ’ילי, בזיליקום, נענע 

48 דג שלם בתנור, בייבי זוקיני, שעועית ירוקה, עגבניות )ל-100 גר’( 

138 ספריבס חזיר, תפוחים מעושנים, כרוב בגריל, פולנטה 

 המבורגר קלארו, בייקון, לחמניית בריוש, צ’יפס, 
88 רוטב ברביקיו תוצרת הבית, ירקות מוחמצים 

58 סטייק יומי, פירה, פטריות צלויות, מח עצם )ל-100 גר’( 

164 פילה בקר, גזרים מזוגגים, פירה, רוטב רימונים 

- BIRTHDAY CELEBRATION -



קוקטיילים:
 לונה

 וודקה קטל וואן ציטרון, כוסברה טרייה, 
סירופ פסיפלורה, מיץ לימון, ג’ינג’ר אייל............................... 52

 מוחיטוב
 קפטן מורגן ספייסד רום, ליקר תפוזי דם, 

קמפרי, נענע, פירות הדר טריים, סודה.................................... 52

 בזיליקה
 ג’ין טנקירי, סירופ אגסים תוצרת הבית, 

52 ........................................... בזיליקום סגול וירוק, מיץ לימון

 פרובנס
 פייר פראן ריזרבה, קירסאו מיושן, 

56 .............................. ריבת תות תוצרת הבית, פרנו, ביטר קראול 

 זה עם הטימין
 וודקה קטל וואן בהשרייה עם טימין, צ’ינאר, 

48 ........................... סירופ דובדבנים והיביסקוס ביתי, מיץ לימון

יין מבעבע בכוס
 42  ..................................  N.V דנואה ברוט קלאסיק, לימו, צרפת

 52  ........................ בלאן דה בלאן, ירדן, רמת הגולן, ישראל 2009 

יין לבן בכוס
 44  ....................... ריזלינג, גונדרלוך, ריינהאסן, גרמניה 2015  

 46 ......................................... פינו גרי, קראכר, אוסטריה 2015 

 49  ....................................... סובניון בלאן, ספרה, ישראל 2016 

 56  ........................................ שבלי, דומיין וריניו, צרפת 2015 

סנסר, לס ברונס, הנרי בורג’ואה, צרפת 2015 .........................  66 

יין רוזה בכוס
 52  ............................... אקס, מזון סן אקס, פרובנס, צרפת 2015 

יין אדום בכוס
46 ................................... אטלנטיס, מנסיה, ביירזו, ספרד 2015 

חבית 14, טרה נובה, ישראל 2014 ........................................  49 

 50  ............................. קוט דה רון, מון קאור, שאווה, צרפת 2014 

 54  ............... קברנה סוביניון רזרב “לבנון”, רקנאטי, ישראל 2014 

 56  .................................. מרלו, הראל, קלו דה גת, ישראל 2014 

 64 ................................... שאטונף דו פאפ, כריסטיה, צרפת 2015

72  ..... דוקלה אורו ריזרבה, קיאנטי קלאסיקו, רופינו, איטליה 2011 

*לא כולל בקבוקים

משקה שני ב-
3ש״חמתפריט האלכוהול וכוסות היין*



Whole-wheat frana bread, spicy tomato salsa,  
labaneh-chili paste, olives, farm vegetables 28 

)v( Roasted root vegetables, carrot vinaigrette,  
beetroot coulis, goat cheese 64

)v( Poached asparagus, aromatic butter sauce,  
fried soft boiled egg, borage flowers 68

) ( Large green leaves salad, fresh vegetables and fruits,  
herbal vinaigrette 64

Beef tartar, spinach, labaneh-mustard, baby radish,  
Kadosh cheese, bruschetta 72

Raw Mediterranean fish, freekeh tabouleh, wood sorrel,  
yogurt, tomato salsa 68

Mediterranean fish sashimi, market vegetables,  
green almonds, lettuce vinaigrette, horseradish 68

Bruschetta with Fresh fish confit, tomatoes,  
spinach-labaneh, olives, capers 69

Seared calamari, grilled Arabian lettuce, tartar sauce,  
smoked paprika 69

Grilled octopus, chickpeas, roasted cherry tomatoes, chorizo 84

Oven roasted Arabian cabbage, lamb ragu, tomato salsa, tahini 78 
) ( Vegan option with freekey 

SPECIALS FOR SHARING

Claro charcuterie, pickles, mustards, rye bread  74

Seafood seared on the plancha, fried peppers,  
spicy tomato salsa, tzatziki )for two( 228

Our butcher’s best choice, farm vegetables, 
pomegranate sauce )for two( 392

Family style platter of lamb, tzatziki, matbucha, pickled 
vegetables, pita bread 296

) ( Roasted mushrooms, black lentils, swiss chard 78

)v( Zucchini and feta cheese ravioli, turkish spinach,  
yogurt, spicy pepper, hyssop 76

Seared gnocchi, sweetbread, corn cream, mulukhiyah  88

Short rib tortellini, cream of onion, parmesan, sage 84

Delicately smoked trout from the Dan River, potato salad,  
green beans, horseradish sauce 98

Seared fillet of Mediterranean fish,green vegetables,  
fava beans, citrus sauce, chili, mint, basil 158

Oven roasted whole fish, baby zucchini,  
green beans, tomatoes )per 100 gr.( 48

Apple glazed spareribs, polenta, smoked apple, grilled cabbage 138

Claro hamburger, bacon, brioche bun, homemade barbecue sauce, 
pickled vegetables, french fries 88

Our butcher’s best choice, potato puree, grilled mushrooms,  
bone marrow )per 100 gr.( 58

Seared fillet of beef, glazed carrots, potato puree,  
pomegranate sauce 164

- BIRTHDAY CELEBRATION -



SECOND DRINK
NIS

*3
COCKTAILS

Luna 
Vodka Ketel One Citroen, passion fruit syrup, 
fresh lemon juice, coriander, ginger ale .................. 52

Blood orange mojito 
Captain Morgan spiced rum, Campari, blood orange 
liqueur, fresh mint, fresh citrus fruit, soda ........... 52

Basilica 
Tanqueray gin, purple and green basil,  
home-made pear syrup, lemon juice ........................... 52

Provence 
Pierre Ferrand cognac, aged curacao,  
home-made strawberry jam, creole bitters, Pernod .... 56

The one with the thyme 
Ketel One infused with thyme, Cynar, hybiscuss  
and cherry home-made syrup, lemon juice .................. 48

BUBBLY by the glass

Denois Brut, Limoux, France N.V ................................ 42

Blanc de Blancs 2009 Yarden,  
Golan Heights Winery, Israel, 2009 ........................... 52

WHITE WINE by the glass

Riesling, Gunderloch, Rheinhessen, Germany 2015 ..... 44

Pinot Gris, Kracher, Austria 2015 ............................. 46

Sauvignon Blanc, Sphera, Israel 2016 ........................ 49

Chablis, Domaine Vrignaud, France 2015 .................... 56

Sancerre blanc, Les Baronnes, Henri Bourgeois,  
France 2015 ............................................................... 66

ROSÉ by the glass

Aix, Maison St Aix, Provence, France 2015 .................. 52

RED WINE by the glass

Atlantis, Mencia, Bierzo, Spain 2015 ......................... 46

Cask 14, Terranova, Israel 2014 ................................ 49

Cotes du Rhone, Mon Coeur, J.L. Chave, France 2014 ..... 50

Cabernet Sauvignon Reserve ”Lebanon“,  
Recanati, Israel 2014 ............................................... 54

Merlot, Harel, Clos De Gat, Israel 2014 ..................... 56

Châteauneuf-Du-Pape, Cristia, France, 2015 .............. 64

Riserva Ducale Oro, Chianti Classico,  
Ruffino, Italy, 2011  ................................................. 72

*Bottles are not included


