
 פיקנטיצמחוני

ראשונות
20 לחם פרנה חם מהתנור

הלחם של ירושלים אפוי ומוגש מיד. לוקח לו כמה דקות.

35 מרק היום
     כל יום אחר שאל את המלצר

קטן / גדול
45 / 30

סלט ישראלי קצוץ
ירקות קצוצים קטן קטן עם פטרוזיליה, לימון ושמן זית

49 עגבניות ואנשובי מהשוק של ברוייגל
שלל סוגי עגבניות עם אנשובי ואספרגוס, איולי וקרוטונים

55 משחק קוביות סלק וסלמון
 סלמון טרי, סלק, שמיר, בזיליקום,  איולי ליים,

נקודות מקצף ג'ינג'ר ופולי סויה

55 טרטר אינטיאס, חציל וטחינה
 אינטיאס טרי, בצל, כוסברה, מנגו, צ'ילי וצנובר,

על חציל קלוי וקצוץ, טחינה

55 קרפצ'יו ים תיכוני פיקנטי
 דג ים טרי, פול ירוק, צ'ילי אדום חריף, זיתי קלמטה, שרי,

זרעי עגבנייה ועלי אורגנו

עיקריות
72 כיסוני פסטה ממולאים בתבשיל בקר

כיסונים ממולאים בשפונדרה, זנגביל ומוסקט בבישול ארוך
מוגשים עם ארטישוק, ריבועי עגבנייה טרייה, שמן זית ולימון 

75 קבב משמש
קבב בקר ומשמש בתיבול ראס אל חנות, על סלט טאבולה עדשים וטחינה

84 מעורב ירושלמי  מודרני
 נתחוני אנטריקוט, פרגית וטחול, בתיבול אגריפס,

מוגש על פיתה גריל והמון המון טחינה ופטרוזיליה

70 קדאיף עוף ואגוזים של ג'קסון
 חוטי קדאיף קריספי עם עוף, בצלים ואגוזי מלך,

בצלחת שג'קסון פולוק היה אוהב

82 פרגית במשרה מיסו בגריל
אורז צועני וסלט עגבניות קטן

105 אסאדו בקר צלוי עם חרדל ופלפל אנגלי
דלעת ערמונים, גזר, שורשים, רוטב ציר בקר ובלסמי מצומצם

84 סופריטו ערמונים וארטישוק ירושלמי
 תבשיל בקר ירושלמי מסורתי, בילה שעות בתנור יחד

עם ארטישוק ירושלמי וערמונים

120 סטייק אנטריקוט 250 גר
צ'יפסים דקים, שום קונפי ושעועית ירוקה, עם חרדל דיז'ון חריף

65 טאז’ין בצלצלים ממולאים 
 עלי בצל לבן וסגול ממולאים באורז, סוגי קטניות, צימוקי אוכמניות

ועגבנייה, מוגשים ברוטב עגבניות וזרעי שומר

65  רביולי שלל פטריות מהיער מסביב לירושלים
מוגש עם פינג'ן קונסומה פטריות צח

95 חריימה פילה בורי וחלה לניגוב
 בורי טרי. תבשיל עגבניות פיקנטי, לימונים כבושים

וגרגרי חומוס קריספי

110 סטייק סלמון בטאבון
קרם בטטה שרופה מדורה, שעועית ירוקה, רוטב בוטנים וצ'ילי

 עסקיות צהריים 
עד 17:00

 הארוחה במחיר המנה העיקרית וכוללת סלט 
ירוקים או מרק היום ולימונדה

המרת הסלט או המרק במנה ראשונה מהתפריט 
בתוספת 25 

יין הבית  המרת הלימונדה: שליש בירה 18 | כוס 
אדום / לבן 15 | שתייה מוגזת 9 | שוט ארק שוש 15 

 מגש טאפאס ירושלמי לזוג   110
כולל את כל הקטנות ולחם פרנה

טאפס ירושלמי
25 חומוס שלנו עם גרגרים ושמן זית

25 חציל על האש עם בצל וסומק על פיתה גריל

20 טאבולה עדשים ותבלינים ירוקים

20 פלאפל מצרי ירוק וחם

25 עלי גפן ממולאים שמכינים פה אצלנו

20 עגבניות קצוצות שום ופלפל חריף

20 פלחי סלק בתנור



מודרן היא מסעדת מוזיאון. היסטוריה, תרבות ופנאי שלובים בה יחד. לצד העיצוב המושפע מאמני ראשית 
צמחה  הירושלמית  הקולינריה  השנים.  מאת  בת  הירושלמית  בקולינריה  גאים  אנו  הבינלאומי  המודרניזם 
ממטבחי המהגרים, שהגיעו לכאן והתיישבו בתוך ומחוץ לחומות בתחילת המאה העשרים. הטעמים העשירים 
וגעגוע לארצות רחוקות.  המתכונים התבססו על קייטניות, אורז,  מחממים את הלב, ספוגים סיפורי מסע 
אגוזים, ירקות שורש מהגינות הקטנות, ועשבי תבלין. בשר היה נדיר. פעם בשבוע, מפואר ומושקע בבישול 

ארוך לכבוד השבת.

זהו האוכל הירושלמי. מבושל לאט ובסבלנות. 

קיבצנו לתפריט מנות מיתולוגיות מרחוב אגריפס יחד עם מוצרים שגודלו ב"ארבעת הערים". דבש תמרים 
מטבריה, עשבי תבלין מאזור צפת, רימונים מבוסתני ירושלים, לימון ופירות הדר מהפרדסים של יפו. פיתחנו 

את המתכונים הוותיקים ושמרנו על הטעמים העיקריים עם פרשנות עכשווית שלנו. 

אנחנו ממליצים לחלוק, כך תוכלו לטעום מכמה שיותר מנות. בתאבון!

events@modern.co.il מחלקת אירועים
reservation@modern.co.il הזמנות למסעדה

שלים טל. 02-648-0862
שראל דרך רופין 11, ירו

מוזיאון י




