לחמים

מנות פתיחה

בייגלה ירושלמי…………23…….…………………..

סלט סלקים……………………………69/89.………..

מוגש עם זעתר ,שמן זית וסומק

סלט סלק ,אנדיב ,ספריבס קריספי ,סלנובה ,חמוציות זרש ,אגוזי מלך ,גינגר,
קינואה שחורה ,ויניגרט סויה ומרין

לחמי מחמצת………27.……..……..………………..
מוגש עם איולי פפריקה

קובנה………………………………………29.…….
בריוש תימני מוגש עם סלסת עגבניות וצ'ילי

גפילטע פיש )בהשראת רוחצ'ה מנהיים היקרה(……81.…..
קציצות דג בנוסח יהודי ,קרם סלק וחזרת ,קוויאר סלמון ,קרם גזר ,איולי
ליים ,ג'לי דגים ועלים חרדליים

סביצ’ה מזרח תיכוני87..……….…….………..………..
סשימי דג ים ,סלט מנגולד ,טחינה גולמית ,עריסה שחורה ,חומוס ספרדי,
סלסת וורדה ועגבניות ,בשר חציל וצנוברים

טרטר קלאסי…………93..…………………………….
טרטר פילה בקר ,איולי קוניאק ,סלטון של אגסים ,סלרי ,קולורבי ,צ’ילי,
שאלוט ,עירית ,קרם חלמונים ,צלפים ,בצלי פנינה ,איולי חזרת ,טוויל לחם
קסטן וכמהין

קרפצ’יו עגל חלב………………103.…………………..
קרם אבוקדו וקארי ,סלסת מנגו ,ליה גריל ועגבניות חרוכות ,דבש ,צ’ילי,
גרגירי חומוס קריספיים ,עמבה ,ויניגרט קארי ירוק ,כוסברה ,נענע  ,נאצ’וס
חמצמץ

מנות ראשונות

מנות עיקריות

קרפ הונגרי…………………57..….…..…….…….…..

מלזיה……………………119/93….…………..……..

קרפ במילוי תבשיל בקר ,תפוחי עץ ווניל ,שזיפים מעושנים ,פטריות חורש

עוף מטוגן /נתחי בר ים בתבשיל קארי אדום ,חלב קוקוס ,למון גראס ,אננס,
כוסברה ,בוטנים ,חציל ,אורז מאודה וקוקוס

בציר עגל וטימין ,אגוזי פקאן

ברוסקטת חורף………………79..……………………..
מוח עגל ,קרפצ’יו ארטישוק ,תבשיל עגבניות וחצילים ,גרגירי חומוס ספרדי,
שושקה קונפי ,כוסברה ושאלוט

פיש & צ’יפס………………………87..………….…..
נתחי בר מטוגנים בבלילת בירה ,איולי רמולד וצ’יפוטלה ,תפוצ'יפס ביתי
מעושן ,חמוצים מקסיקנים

באן……99.…………………………………………..
שפונדרה בחלב קוקוס ,איולי סרירצ’ה ,כרוב בגריל ,תפוצ’יפס מעושן,
חמוצים מקסיקניים ואסייתים

מרק ערמונים וכבד אווז…………………………123/73.
נתח כבד אווז ,פטריות שימאג'י ,טימין ,אגוזי מקדמיה ,שמן וניל

פילה לברק……………125……..………..………..…..
קרם חציל לבן ,תבשיל פריקי ,ירוקים מוקפצים ,שקדים ,קולי פטרוזיליה,
גינגר וויניגרט ציפוטלה

רחובות טיחואנה………127……..……………………..
טלה ,פרגית וליה בגריל פחמים  ,כרוב מעושן  ,בצלים חרוכים בדבש וצ'ילי,
קרם שעועית שחורה וצי'פוטלה מעושן ,בוטנים בקרמל מלוח ,סלסת ליים,
הבנרו ,שום ונענע

מחבת מרקש…137………………….………………....
צאוור טלה ,קוסקוס ,טרשי דלעת וחציל ,סלרי ,חומוס בולגרי ,צנוברים,
משמש מיובש ,ציר עוף ופטרוזיליה

ספריבס היער השחור………………………………153..
ספריבס עגל חלב ,קרם שורשים ,כרוב אדום כבוש באמרנה ,קראמבל קפה,
ניוקי מושחמים ,דובדבני אמרנה ,צ’יפס ארטישוק ירושלמי ופטריות

יצרים בטוסקנה197……..……..…….………………….
פילה עגל ,רביולו קרם תירס וחלמון ,ארטישוק קונפי ,קרם שום ירוק ,ירוקים
של חורף וכמהין

