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ראשונות
פוקצ'ה בתנור אבן₪ 36 ..............................................................................
חומוס הבית ,זיתים ,שום קונפי ,פלפל חריף ואריסה.
קרפצ'יו כבד אווז ברולה₪ 79 ......................................................................
קרם ערמונים ,זרעי כוסברה מסוכרים ,צ'יפס בזיליקום ,טוויל פקאן ,אבקת זהב.
קרפצ'יו פילה בקר₪ 69 ..............................................................................
קרם שום מעושן וכמהין ,קוויאר בלסמי ,עלים ארומטיים ,שאלוט ,שמן כמהין.
טרטר פילה בקר ורליש כבד אווז₪ 72 ............................................................
בצל קצוץ ,פטרוזילה ,שקדים קלויים ,קויאר בלסמי ,מח עצם ,ציר בקר חרדל ושום קונפי.
מסבחה שקדי עגל₪ 76 ..............................................................................
מסבחה חמה ,פטרוזיליה ,צנוברים ,סיגר מרוקאי ,ויניגרט שיפקה ,ציר טלה.
כבד אווז₪ 79 ...........................................................................................
קציפת לוטוס ,צ'ורוס ,קרמבל פקאן וקינמון.
סינטה צרובה₪ 69 .....................................................................................
קרם ארטישוק ירושלמי ,ביצת שניצל ,קונפי פורטבלו ,טורטליני שום שחור ,ציר בקר חרדל וטימין,
ברס אגוזי לוז.
טונה אדומה צרובה₪ 68 .............................................................................
גספצ'ו עגבניות צהובות ,בייבי מלפפון ,צ'ילי אדום ,אוכמניות טריות ,צנונית ,נענע ,כוסברה,
למון גראס ,ברס אגוזי לוז.
סביצ'ה לוקוס₪ 72 ....................................................................................
קוביות דלעת מקורמלות ,עלי נענע ,עלי כוסברה ,גרידת ליים ,ויניגרט שום והדרים ,פקאן מסוכר.
מסבחה של כרוביות חרוכות₪ 61 .................................................................
טחינה ,קרם חציל ,ויניגרט עגבניות ,פלפל צ'ילי אדום ,שום קונפי ,צנונית ,פיסטוק ,צנוברים,
אבקת חציל שחור.
סלט חסות₪ 61 .........................................................................................
חסה רומית ,חסה סלנובה ,אנדיב ,שאלוט ,צנונית ,גילופי זוקיני ,פרי העונה ,קרם סלק,
פקאן מסוכר בויניגרט חרדל דבש והדרים.
סלט שרי פיקנטי₪ 61 ................................................................................
שרי צבעוניות ,עגבניות לחות ,בצל סגול ,בייבי אורוגולה ,פלפל צ'ילי אדום ,זיתי קלמטה,
עלי פטרוזיליה ,עלי נענע ,אבקת שמן זית ,כדורי בלסמי ,אגוזי מלך וצנוברים.
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עיקריות
אנטריקוט  300גרם₪ 165 .....................................................................
פירה ,מח עצם ,צימיצ'ורי ושום קונפי.
סינטה נברסקה  300גרם₪ 155 ...............................................................
פירה ,שום קונפי ,ארטישוק ירושלמי ,בטטה מדורה ,ציר בקר וחרדל.
טורנדו רוסיני₪ 197 ..............................................................................
פילה בקר וכבד אווז ,פירה כמהין ,טוויל פקאן ,שום קונפי ,ציר בקר ודובדבנים.
צלעות טלה₪ 225 ................................................................................
קרם שורשים ,סיגר ממולא בשר וצנוברים ,ארטישוק ירושלמי ,פרחי כרובית ,ויניגרט שיפקה,
פיסטוקים ,ציר טלה.
חזה מולארד₪ 139 ...............................................................................
קרם בטטה ,כבד אווז ,שאלוט ,פטריות יער ,ציר בקר ,רוטב דובדבני אמרנה.
סטייק לוקוס₪ 168 ...............................................................................
קרם פולנטה מתירס טרי ,ראגו פטריות יער ושאלוט ,טורטליני שום שחור ,שמן כמהין,
שבבי אגוז ברזילאי ,פתיתי "פרמז'ן".
פילה סלמון₪ 119 ................................................................................
קונפי פורטבלו ,קונפי ארטישוק ירושלמי ,ניוקי ,תרד ,קציפת שום קונפי.
הטבעונית שלנו₪ 78 .............................................................................
קרם פולנטה מתירס טרי ,ראגו פטריות יער ושאלוט ,טורטליני שום שחור ,שמן כמהין
ושבבי אגוז ברזילאי.
רביולי פולנטה שחור₪ 78 ......................................................................
קונפי ארטישוק ,פטריות שימג'י ,צ'יפס בזיליקום ,רוטב שום לימון ,ערמונים.
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קינוחים
68

מגנום שוקולד לבן
קולי תות סמי פרדו ,קראנץ תות מיובש ,קרם פטיסייר,
ג‘לי מרטיני נובו ,טוויל תות ,פטל אדום טרי ,פקאן מתוק וקראנצ‘י,
אבק זהב נוצץ.
*מגיע בליווי שני צ‘ייסרים מרטיני נובו.

מגנום אגוזי לוז וזרעי כוסברה מסוכרים
מוס נוגט ,קרם לוטוס ,ספונג‘ לוטוס ,אגוזי לוז מוזהבים,
קרמבל קקאו.

64

פרפה פיסטוק ושוקולד לבן
טוויל פיסטוק אפגני ,גלידת וניל ,שברי פיסטוק ,קולי תות,
קרם שוקולד לבן ,בסבוסה.

54

48

טארט לימון סמי פרדו
מרנג איטלקי שרוף ,גאנש לימון ומנטה ,קולי פטל ,רוטב הדרים,
מקרון לימון ,סורבה ליים ,קרמבל וניל.
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