
32  **פרנה מקמח מלא, מטבוחה, לאבנה, סחוג, זיתים 

36 *ברוסקטה גינה, דפי פילו, קרם פטרוזיליה ושום קונפי, עלים מהגינה, גבינת קדוש 

38 *פלפל פדרון, איולי פפריקה מעושנת, סלסת לימונים שרופים, אבן יוגורט 

74 *מוצרלה מהמחלבה הקטנה, פלפלים קלויים ומוחמצים, עגבניות מיובשות, ויניגרט בלסמי ואורגנו 

76 **קרפצ'יו עגבניות ממשק גוזן, צנוניות צבעוניות, ויניגרט עגבניות, שמן זיתים שחורים, קריספי פילו 

72 סלט ראש לוקוס קונפי, שסק בגריל, עשבים מהגינה, צ'ילי, שקדים ירוקים, לאבנה 

76 טטאקי פלמידה לבנה, ויניגרט כוסברה ומלפפון, שומר מוחמץ בשמן צ'ילי 

82 סשימי אינטיאס, טבולה של פריקי, חמציץ, יוגורט, רימונים, פיסטוקים, סלסת עגבניות 

78 סשימי פלמידה אדומה, ויניגרט תות וסלרי, שמן צ'ילי, תותים, עלי סלרי  

84 טרטר בקר, רוטב קיסר, חסות פריכות, קרוטונים, פרמז'ן, ביצת שליו 

68 **סלט עלים, ויניגרט סילאן וזעתר, אגס צלוי בדבש, גבינת בקר קשה מהמחלבה הקטנה 

78 *אספרגוסים חלוטים, קרם אספרגוס, פסטו פיסטוק, סטרצ'יאטלה מהמחלבה הקטנה 

66 *קלחי תירס בטאבון, איולי שמנת חמוצה ושאטה, חמאת בייקון, גבינת קדוש, פפריקה מעושנת 

82 **ארטישוק ירושלמי צלוי, קרם סקורדליה, פטה כבשים, בצל צרוב, צ'יפס ארטישוק 

106 שיפוד תמנון בגלייז חזיר ותפוחים, תבשיל מפתול ועלי בר, שום ירוק 

148 שרימפס בגריל פחם, קרם אפונה, אפונת שלג, בצל צרוב, חמאת בייקון 

96 טורטליני שורט ריבס, קרם בצל, קציפת פרמז'ן, מרווה 

 

98 *מזלונה מסקרפונה ובצל מקורמל, תירס חרוך, כרוב סבוי, ציפס מלוחייה, אבן יוגורט 

*ריזוטו ירוקים ובייקון, ירקות אביב, פרמז'ן, חלמון כבוש  112

136 ספגטיני קלמרי, ציר סרטנים, אספרגוס, אפונת שלג, אבקת עגבניות 

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( 

186 פילה בקר, ירקות ירוקים, דמי גלאס רימונים, פירה  

68 נתחי בשר על העצם, פירה, כרוב מוחמץ בגריל, מח עצם, דמי גלאס רימונים )מחיר ל-100 גרם( 

 298 מגש טלה, צזיקי, ירקות מוחמצים, פיתות 

 

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

By chefs Ran Shmueli & Tal Feigenbaum
 

מאי 2023



**Whole-wheat frena bread, matbukha, labneh, spicy zhug, olives 32 

*Garden bruschetta, filo dough, parsley and garlic confit cream, kadosh cheese  36

*Padrón peppers, smoked paprika aioli, burnt lemons salsa, laban kishk 38

*Mozzarella from Givat Haim, roasted & pickled peppers, sun dried tomatoes, balsamic vinaigrette 74

**Local tomato carpaccio, colorful radishes, tomato vinaigrette, black olive oil, crispy phyllo 76

Grouper confit head salad, herbs, grilled loquat, chili, green almonds, labneh  72

Spanish mackerel tataki, cilantro & cucumber vinaigrette, fennel pickled in chili oil 76

Yellow tail sashimi, freekeh tabouleh, yogurt, pomegranate, pistachio, tomato salsa 82

Red mackerel sashimi, strawberery & celery vinaigrette, chili, strawberries, celery leafs 78

Beef tartare, caesar sauce, crispy lettuce, croutons, parmesan, quail egg 84

**Leaf salad, date syrup & hyssop vinaigrette, roasted pears, bovini hard cheese from Givat Haim 66

*Broiled asparagus, asparagus cream, pistachio pesto, stracciatella from Givat Haim 78

*Oven roasted corn, sour cream & shatta aioli, bacon butter, kadosh cheese, smoked paprika 66

**Roasted Jerusalem artichoke, skordalia cream, sheep feta cheese, roasted onion  82

Octopus skewer in pork and apple glaze, maftoul and wild leaves stew, green garlic 106

Charcoal grilled shrimp, pea cream, snow peas roasted onion, bacon butter 148

Short rib tortellini, onion cream, parmesan, sage 96

 

*Mascarpone & caramelized onion mezzelune, charred corn, savoy cabbage, jute mallow chips  98

*Green vegetables and bacon risotto, spring vegetables, parmesan, cured egg yolks 112

Calamari spaghettini, crab stock, asparagus, snow peas, tomato powder  136

Delicately smoked trout, potato salad, green beans, 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, tomato butter, fish stock, parsley )per 100 gr.( 56

Fillet of beef, romanesco, snow peas, potato puree, pomegranate sauce 186

Our butcher’s best choice, puree, grilled pickled cabbage, bone marrow, demi-glace )per 100 gr.( 68

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

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

By chefs Ran Shmueli & Tal Feigenbaum
 

May 2023 


