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שף רן שמואלי | שף בפועל עומר אבישר

המנות בקלארו מוכנות מחומרי גלם מקומיים תוך שימת דגש על טריות ,עונתיות וחיבור לאדמה .מגוון התוצרת החקלאית
הייחודית שתפגשו בצלחת מגיעה אלינו מדי יום מלמעלה מעשר חוות שונות ברחבי הארץ המגדלות אותה עבורנו.
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