summer menu 2019

2019 תפריט קיץ

Summer Salad (V) 45
Endive, rocket, summer fruits, green beans, mango vinaigrette
Cream of White Root Vegetable Soup (V)
Root vegetable, mushroom duxelle, herb oil

45

Tuna Tartar 55
Roasted beets, horseradish foam, white asparagus, balsamic and lemon vinaigrette
White Sea Fish ceviche 50
Baby greens, white almonds, Jalapeño vinaigrette
Salmon Sashimi 56
Apple-Ginger granite, blackened onion powder, miso tuile
Roasted Duck 50
Off the bones on crostini, dried fruit chutney

45

)V( סלט קיץ

 ויניגרט מנגו, שעועית ירוקה, פירות קיץ, רוקט,אנדיב בלגי
45

)V( מרק שורשים לבנים

 דוקסל פטריות, בצלצלים קלויים, שימג'י,שמן עשבים
55

טרטר טונה אדומה

 ויניגרט בלסמי לימון, אספרגוס לבן, קציפת חזרת,סלקים צלויים
50

ים-סביצ'ה דג

 ויניגרט חלפיניו, שקדים לבנים,בייבי ירוקים
50

סשימי סלמון

 טוויל מיסו, פחם בצלים,ג'ינג'ר-גרניטה תפוח
50

ברווז צלוי

 ציר תבלינים, צ'אטני פירות יבשים,מפורק על בריוש

75
White Asparagus (V)
Roasted cauliflower, baby spinach, pine nuts in apple vinegar

 צנוברים בחומץ תפוחים, בייבי תרד,כרובית צלויה

Cod fish skewer 85
Wakame, shimeji mushrooms, red pepper, sweet and sour fish sauce

85 שיפוד קוד
 קרמל ים, שימאג'י, פלפלים קלויים,סלט וואקמה

Roast Beef 65
Sirloin, house pickled shallots & radishes, mini baguette, truffle aioli

65 רוסטביף
 איולי כמהין, מיני באגט, צנוניות מוחמצות, בצלי שאלוט כבושים,סינטה

Veal Sweetbread 75
Almond cream, roasted endive, red pepper coulis, veal stock and pistachio vinaigrette

)V( אספרגוס לבן

75

75

שקדי עגל

 ויניגרייט פיסטוקים, קולי פלפלים אדומים, ציר עגל מרוכז, אנדיב אדום צלוי,קרם שקדים
75

Steak and Eggs 75
Veal fillet, arugula foam, re-build egg, brioche, smoked goose crumble

 קרמבל אווז מעושן, בריוש, ביצה משוחזרת, קציפת אורוגולה,פילה עגל

Green pea risotto (V) 80
Italian Arborio rice, micro ratatouille, vegetables stock

80 )V( ריזוטו אפונה
 מיקרו רטטוי, אורז ארבוריו, קרם אפונה,ציר ירקות

Corn Agnolotti 110
40 egg yolk pasta, asparagus, greens, tomatoes

110 אניולוטי תירס
 עגבניות, ירקות ירוקים, אספרגוס,פסטת ארבעים החלמונים

Sea-Bass Fillet 165
Shallot cream, green vegetables, fish stock foam

165 בר ים
 קצף ים, ירקות ירוקים, קרם שאלוט,פילה

Grouper Fillet
175
Grilled fillet, Sicilian tomato salsa, Kalamata olives, baby spinach, capers, olive oil
Goose Confit 95
Slow roasted goose leg, carrot mélange, aromatic spices reduction

סטייק אנד אגז

175

לוקוס

 שמן זית, צלפים, בייבי תרד, זיתי קלמטה, סלסלת עגבניות סציליאנית,פילה על גריל
95

שוק אווז קונפי

 ציר תבלינים ארומטי,גזרים צבעוניים
165

Onglet Steak 165
Grilled to medium-rare, bok-choy, grilled vegetables, balsamic reduction

 ציר בלסמי, ירקות צלויים, בק צ'וי,עשוי למחצה על הגריל

Veal Chop 185
Grilled, roasted cherry tomatoes, purple potatoes, beef reduction

180 אנטריקוט
 רוטב קברנה, כרוב צלוי, בייבי זוקיני, פירה ויולט,נתח אנגוס על גריל

Entrecôte
180
Grilled black Angus, violet puree, baby zucchini, Cabernet sauce

185 צלע עגל חלב
 ציר עגל מרוכז, תפוד ויולט, עגבניות שרי צלויות,צלויה

190
Lamb
Lamb chops, spareribs, shoulder, “Cassoulet” of green lentil, olive oil tuile

190

נתח קצבים

טלה בשלוש צורות

 טוויל שמן זית, קסולה עדשים ירוקות, כתף, ספייריבס,צלעות

