תפריט כשר לפסח
לחם באפייה ביתית
מגיע עם מטבלי הבית
₪32
סלט ירקות גינה
חסות ,עגבניות שרי ,שומר ,בצל סגול ,צנוניות ,מלפפון ונענע ברוטב קלאסי
₪54
סלט שורשים
גזר ,קולרבי ,סלק ,כרוב ,דייקון ,פולי סויה ,בצל ירוק וכוסברה בליווי וויניגרט
אסייתי ופקאנים
₪58
אסאדו קריספי רייס קייק
בשר אסאדו בבישול איטי מוגש על קריספי רייס קייק ומלווה בבצל ירוק ,פטריות
שימאגי ובצל מוחמץ ,שקדים ואיולי צ'יפולטה
₪68
כבד קלבדוס
נתחי כבד אווז צלוי ותפוחי עץ מקורמלים מוגשים על בריוש קלוי ברוטב קלבדוס
₪ 158
קרפצ'יו פילה בקר
פרוסות דקות של פילה בקר נא ,בלסמי מצומצם ,שמן זית
ועלי מיקרו
₪68
קרפצ'יו מוסר ים
מוגש עם צ'ילי אדום ,צנונית ,אבוקדו ,פיסטוק קלוי וטוסטונים בליווי שמן ירוק ובלסמי
₪78
סשימי טונה
מוגש על עשבי תיבול ,אבוקדו ,צ'ילי אדום ,שקדים מולבנים ,בצל
סגול לצד טוסטון ברוטב פונזו ג'ינג'ר ושקדים מתובלים
₪75
טרטר פילה בקר
עגבניות קונקסה ,בצלצלי שאלוט ,קורנישונים ,חרדל דיז'ון וחלמון שלו מעודן בקרם
ארטישוק
₪72

תפריט כשר לפסח

סלמון נורבגי
פילה סלמון צרוב על הפלנצ'ה מוגש על פירה כתום  ,בוקצ'וי וקרם עשבי תיבול
₪142
פילה דניס
על מצע ניוקי אלי אוליו ,זיתי קלמטה ,עגבניות מיובשות ,בזיליקום ,שום ושרי קונפי
₪158
מוסר ים
על מצע ריזוטו עגבניות ,שום כתוש ,עגבניות מיובשות ,בצל ,כרישה ובזיליקום
₪180
פילה בקר
צלוי על גריל בציר בקר על פירה נטורל ,קונפי סלק ,אצבעות בטטה אפויות ואספרגוס צרוב
₪ 185
אנטריקוט
 300גרם צלוי על גריל מוגש לצד תפוח אדמה וירקות גריל
₪190
טורנדו רוסיני
פילה בקר וכבד אווז בציר בקר מוגשים על מצע פירה ואספרגוס
₪245
פרגית חרדל וקרמל
נתחי פרגית במרינדת חרדל ,קרמל ובצלי פנינה ,מוגש לצד בוקצ'וי,
בטטה וצ'מיצ'ורי בסגירה של בוטנים וצ'ילי אדום
₪128
שווארמת הבית
פילה בקר ,פרגית ושומן כבש בתיבול שווארמה ביתית ,גרגירי חומוס וטחינה על פרנה
שטוחה בליווי ירקות מוחמצים
₪128
ריזוטו פטריות
פטריות שמפיניון פורטובלו ,ערמונים ,שום ואספרגוס ברוטב חלב קוקוס וכמהין
₪ 98

