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

28

קלחי תירס צלויים בטאבון ,חמאת בייקון ,איולי שמנת חמוצה ,גבינת קדוש ,פפריקה מעושנת

54

*סלט עלים ,ויניגרט עשבי תיבול ,פרי עונתי ,בצל מוחמץ ,גבינת ריקוטה

58

סביצ'ה דג ים ,אבטיח ,יוגורט ,עלים ארומטיים

68

דג ים נא ,טבולה של פריקי ,חמציץ ,יוגורט ,סלסת עגבניות

68

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

69

טרטר בקר ,תרד תורכי ,לבנה-חרדל ,ירק עונתי ,גבינת קדוש ,ברוסקטה

74

קובה טלה ושקדי עגל ,יוגורט תרד שחור ,סלסת תאנים

64

**סטייק חציל בגריל פחמים ,רוטב שזיפים צלויים ,זעתר ,קשיו ,חסות פריכות

58

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

69

תמנון על גריל פחמים ,גרגירי חומוס ,עגבניות שרי צלויות ,רוטב צ'וריסו שחור

86

טורטליני שורט ריבס ,קרם בצל ,קציפת פרמזן ,מרווה

84

מח עצם צלוי ,שקדי עגל בגריל ,סלט עשבים ,בצל מטוגן ,חלה

68

**ניוקי צרוב ,חמאת עגבניות ,קישואים צלויים ,מטבוחה קישואים ,גבינת פטה

78

פסטה פיצ'י פירות ים ,ציר סרטנים ,יין לבן ,שום ,צ'ילי ,טרגון

132

פילה דג ים צרוב על הפלנצ'ה,סטייק חציל ,סלסת משוויה ,קרם חציל שרוף

118

**פילה לוקוס ,רוטב תירס מתוק ,תבשיל תירס וירקות ,חמאה חומה ,מלוחייה ,אפר עלי תירס

162

דג שלם בתנור ,בייבי זוקיני ,שעועית ירוקה ,עגבניות (מחיר ל  100-גר׳)

52

חזה ברווז צלוי ,רוטב ענבים ויין אדום ,קרם בטטה ,אנדיב צלוי ,קרמבל ברווז

118

ספריבס חזיר ,תפוחים מעושנים ,כרוב מוחמץ בגריל ,פולנטה

142

פילה בקר ,שאלוט מזוגג ,פירה ,רוטב רימונים

166

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

58

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

298

אסאדו בקר  12שעות במעשנת ,ירקות צלויים ,סלסה ורדה

278

* מנה צמחונית ** מנות שניתן להזמין בגרסה טבעונית
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Whole-wheat frana bread, labaneh, zhoge, matbucha, olives, garden vegetables

28

Oven roasted whole corn, bacon butter, sour cream aioli, Kadosh cheese, smoked paprika

54

*Leaves salad, herbs vinaigrette, seasonal fruit, pickled onion, sheep cheese

58

Mediterranean fish ceviche, watermelon, yogurt, aromatic leaves

68

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

68

Mediterranean fish confit bruschetta, tomatoes, spinach-labaneh, olives, capers

69

Beef tartar, spinach, mustard-labaneh, seasonal vegetable, Kadosh cheese, bruschetta

74

lamb and sweetbreads Kibbeh, black spinach yogurt,figs salsa

64

**Eggplant steak, roasted plums sauce, hyssop, cashew, crispy lettuce

58

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

69

Grilled octopus, chickpeas, roasted cherry tomatoes, black chorizo sauce

86

Short rib tortellini, onion cream, parmesan, sage

84

Roasted bone marrow, grilled sweetbreads, herbs salad, fried onion, challah bread

68

**Seared gnocchi, tomato butter, zucchini matbucha, seared zucchini, feta cheese

78

Seafood pasta pici, crab stock, white wine, garlic, chili, tarragon

132

Seared fillet of Mediterranean fish, eggplant steak, mashwaya, roasted eggplant cream 118
**Seared fillet of grouper, sweet corn sauce, corn succotash, brown butter
Oven roasted whole fish, baby zucchini, green beans, tomatoes (per 100 gr.)	

162
52

Roasted duck breast, grapes sauce, sweet potato cream, roasted endive, duck crumble

118

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

142

Seared fillet of beef, glazed shallot, potato puree, pomegranate sauce

166

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

58

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

298

Beef asado 12 hours in a meat smoker, roasted vegetables, salsa verde

278

* vegetarian dish ** vegan dish

