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

48 **סלט ירוק, בייבי ג'אם, עלים מהגינה, רוקט, ויניגרט עשבי תיבול, טוויל פרמז'ן  

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

*קלחי תירס בטאבון, איולי שמנת חמוצה ושאטה, חמאת בייקון, גבינת קדוש  58

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

קרפצ'יו בקר, עלים מהגינה, רכז רימונים, פרמז'ן, ברוסקטה   62

69 קלמארי וקישואים, מטבוחה חמימה, גרגרי חומוס, כוסברה  

סלט תמנון, תפוח אדמה ראטה, עגבניות צלויות, פסטו, ויניגרט עגבניות וצ'וריסו  86

88  ניסואז קלארו, טונה צרובה, דג כבוש, ביצה רכה, תפו"א סגול, שעועית ירוקה, חסה סלנובה 

88  *בוקטיני קישואים, קישואים מגינת מערבה, פרחי קישוא, חלמון ביצה, מנצ'גו 

88 **ניוקי עגבניות, בזיליקום מגינת מערבה, עגבניות מיובשות, שמנת מתובלת  

124  ספגטיני פירות ים, שום, צ'ילי, כרישה  

מפלדיני ראגו בקר, אונטריב בבישול ארוך, ירקות שורש, פרמז'ן  96

פילה פורל בעישון קל, קרעי תפוחי אדמה, רוטב חזרת לבנה, שעועית ירוקה  98

 164 פילה דג ים, ירקות קיץ צלויים, יוגורט, סלסת עגבניות מיובשות 

דג שלם בתנור, ירקות ירוקים, סלסת עשבי תיבול, חמאת עגבניות )מחיר ל -100 גרם(  52

98  חצי עוף צלוי, דלעת אפויה, חיטה, ציר עוף וחמאה  

152  ספריבס חזיר, תירס פריך, קורנישונים מטוגנים, איולי ליים, אבקת אריסה  

92 המבורגר קלארו, טבעות בצל, בייקון, לחמניית בריוש, תפוח אדמה מטוגן 

שיפוד פילה בקר, לאבנה, שעועית יריחו, קישוא בלדי, צ'ימיצ'ורי ים-תיכוני  135

 סטייק יומי, תפוח אדמה, בצל צלוי, קייל, דמי גלאס רימונים )מחיר ל 100- גרם(    58

298 מגש טלה, מטבוחה, ירקות מוחמצים, פיתות 

*מנה צמחונית ** מנות שניתן להזמין בגרסה טבעונית 

By chef Ran Shmueli יוני 2021



*Whole-wheat frena bread, matbukha, sour cream, spicy zhug 28 

**Green salad, baby jam, leaves from the garden, rocket, herbs vinaigrette, parmesan 48 

**Fresh market vegetables salad, feta cheese, spicy green chili, olive oil, lemon 48 

*Oven roasted corn, sour cream and shata aioli, bacon butter, Kadosh cheese  58

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

Beef carpaccio, leaves, pomegranate sauce, parmesan, bruschetta  62

Calamari and zucchini, warm matbukha, chickpeas, coriander  69

Octopus salad, roasted tomatoes, pesto, tomato and chorizo vinaigrette   86 

Claro nicoise, seared tuna, cured fish, soft-boiled egg, potatoes, salanova 88

*Zucchini bucatini, zucchini from our garden, zucchini flowers, egg yolk, manchego  88

**Tomato gnocchi, basil from our garden, dried tomatoes,spiced cream  88

Sea food spaghettini, garlic, chili, leek  124 

Mafaldine pasta beef ragu, long cooked beef chuck, root vegetables, parmesan 96 

Delicately smoked trout from the Dan river, potato salad, white horseradish sauce 98 

Gruper fillet, roasted summer vegetables, yogurt, dried tomato salsa 164 

Oven roasted whole fish, green vegetables, herb salsa, tomato butter )per 100 grams(  52

Roasted chicken, baked pumpkin, wheat, chicken stock and butter  98 

Pork spare ribs, crispy corn, fried cornichons, lime aioli, Arisa powder  152 

Claro hamburger, pickled cucumber, onion rings, bacon, brioche bun, fried potatoes 92 

Beef fillet skewer, labneh, roasted farm vegetables, salsa verde  135

Our butcher’s best choice, potatoes, roasted onion, kale, demi glace )per 100 grams( 58 

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

 

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