ראשונות
לחם שפותח שולחן ,סלסה של עגבניות ,טחינה הר ברכה וחריף₪ 24 ...................................................
לב חציל ,טחינה שחורה וסלט עגבניות₪ 49 ............................................................................. ...
סלט ירקות בויניגרט זעתר וקראמבל פלאפל₪ 54......................................................................... .
ביס עראייס ,טחינה עמבה וסלסה של ירקות שרופים₪ 56................................................................
סלט חקלאי -תערובת חסות בויניגרט קמפרי ,פילה הדרים ,פקאן וקשיו מסוכרים ₪ 58............................
שיפוד מולארד ,קרם תפו"א ורוטב יי ן₪ 62..................................................................................
ספייסי טונה אדומה ,שבבי אצה קלויה ,איולי נענע הדרים על טוסט קסטן ₪ 64.....................................
צלחת שרקטורי ,מח עצם ,ממרח קונפי שום וטוסטונים₪ 72..............................................................
קרפצ'יו פילה עגל ,רוטב כבד אווז ופונזו ,פטריות שימאג'י₪ 82 .......................................................

המבורגר וכריכים
מוגש עם צ'אנקים של תפוח אדמה

המבורגר וואגיו  220גרם עם ירקות טריים ,קריספי בצל ,איולי נענע הדרים₪ 78.....................................
קריספי צ'יקן בורגר עם ירקות טריים ,איולי חרדל אמרנה₪ 66...........................................................
"חלת ואלרו" -עם טחינה שחורה ,סלסה של ירקות שרופים ,קריספי בצל ועלים ארומטיים:
אסאדו מפורק בבישול ארוך מזוגג ברוטב ברביקיו ביתי ₪ 68.............................................................
קבב וואגיו על הגריל₪ 68.......................................................................................................
שווארמה של דגים בתערובת  12תבלינים₪ 69............................................................................. ..
רוסטביף מנתחים מובחרים₪ 69.............................................................................................. ..

עיקריות
רביולי ארטישוק שחור ,קרם עגבניות לימוני ובזיליקום₪ 68..............................................................
ריזוטו ראגו פטריות עם כמהין₪ 82 ............................................................................................
פרגית ,מיני ירקות גריל ואורגנו טרי₪ 88.....................................................................................
סלמון מקורמל ,פטריות שימאג'י ,קרם תפו"א ובוקצ'וי ₪ 116.............................................................
חלונות סינטה ,כבד אווז ,קרם מעושן ורוטב יין₪ 168......................................................................
*ארוחת ילדים (עד גיל  -)12מיני המבורגר וצ'יפס  /שניצלונים וצ'יפס₪ 49...

נתחים מיוחדים לפי משקל
כל הנתחים מוגשים עם תוספת לבחירה
אנטריקוט עגלה מקומית  ₪ 52.....................................................ל 100גרם
סינטה עגל מקומי  ₪ 42.............................................................ל 100גרם
פילה עגל מקומי  ₪ 55...............................................................ל 100גרם
צלעות טלה  ₪ 58....................................................................ל 100גרם
תוספת כבד אווז  /שקדי עגל ₪ 69..............................................ל  100גרם
בקר וואגיו טרי ומובחר
פירוש המילה וואגיו הוא "בקר יפני" .נתחים אלו מאופיינים ברמת שומניות גבוהה וטעמים ייחודיים .הנתחים
מטופלים ומיושנים במקררי הבשר שלנו .אנו מציעים מדי יום רק נתחים שהגיעו לדרגת יישון מרבית.
שורט ריבס וואגיו 12 -שעות עישון בגחלים ₪ 34...............................ל 100גרם
פריים ריב וואגיו -אנטריקוט על העצם ₪ 65....................................ל 100גרם
אנטריקוט וואגיו-נתח שומני ועסיסי  ₪ 68........................................ל 100גרם
דנבר קאט וואגיו -נתח עסיסי ומשוייש מאזור הצלעות הקדמיות ₪ 72.....ל  100גרם
פלאט איירון וואגיו– נתח דק עם טעמים עזים מאזור הכתף ₪ 72 ..........ל  100גרם
מידות עשייה
 -Rצרוב רק במעטפת ,כאשר כל חלקו הפנימי נא ,צבוע אדום עז ,בטמפרטורה נמוכה
 -MRנא למחצה ,שוליו החיצוניים של הנתח צרובים ומרבית חלקו הפנימי נא ,בטמפרטורת החדר
 -Mעשוי למחצה ,שוליו של הנתח צלויים וכך גם מחצית מחלקו הפנימי ,במרכז טמפרטורה חמימה
 -MWעשוי ,שוליו של הנתח צלויים וכך גם מרבית חלקו הפנימי ,במרכז הנתח צבע ורוד
 -WDעשוי היטב ,שוליו של הנתח צלו יים וכך גם כל חלקו הפנימי ,במרכז הנתח צבע אפרפר
תוספות
סלט עגבניות פיקנטי₪ 16...........................
סלט ירוק₪ 16.........................................
ירקות גריל₪ 18.......................................
קרם תפו"א מעושן ₪ 22 ............................
צ'אנקים של תפוח אדמה ₪ 24 ....................

APPETIZERS
Home bread, tahina, tomato salsa, and hot pepper ………….….….……………………………24 NIS
Eggplant heart, black tahina and tomato salad…………………….……..…………………………49 NIS
Vegetables salad, za'atar vinaigrette, falafel crumble………….….….………………….……….54 NIS
Mini arais, tahina with amba and grilled spicy salsa ……………….….……………….…………56 NIS
Farmer Salad - lettuce mix, campari vinaigrette, citrus fillet, pecans, caramelized
cashews………………………………………………………………………..………………….……….…..58 NIS
Mulard, potato cream and wine syrup ………………………………………………………………....62 NIS
Spicey red tuna, castan toast, roasted seaweed and aioli………………………………………….64 NIS
Veal bresaola platter, bone marrow, toast and galic confit………………………………………..72 Nis
veal Carpaccio, Goose Liver relish and fonzo, shimeji mushrooms ……….…………….………82 NIS
Sandwich's
served with burned potato
Wagyu beef burger 220 g', aioli, fresh vegetables and crispy onion …………………….…….78 NIS
Crispy chicken burger, aioli and fresh vegetables, ………………………..………………….…….66 Nis
"Valero-hala" served with grilled spicy salsa, black tahina, , crispy onion and fresh leaves
Beef asado with a glaze of barbecue …………………………………………….…………..….…….68 Nis
Grilled wagyu kebab……………………………………….………………………….………….……..…….68 Nis
Fish shawarma in a mix of 12 spices………………………………………………………………...…….69 NIs
roast beef ……………………………………………………………………………………………….…….69 NIs
MAIN DISH

Artichoke ravioli, lime and tomato cream, basil………………………...….……..……….……..68 NIS
Risotto - mushrooms ragu and truffles mushrooms ….….…….….……...….….….……………82 NIS
Grilled Chicken poultry and vegetables, and fresh oregano ……………….…..….……………88 NIS
Caramelized salmon, shimeji mushrooms, potato cream and bok choy ….……..……….….116 NIS
Sirloin with goose liver, smoaked cream and wine syrup……………………………………….…158 Nis

children's meal (up to age 12) - mini burger and fries / schnitzel and fries….49 Nis

Special Aged meat by weight
the aged meat is served with a side dish for choice
entrecote local growth……………………………………………………………52 Nis per 100 grams
sirloin local growth………………………………………………………………..42 Nis per 100 grams
veal fillet local growth……………………………………………………………55 Nis per 100 grams
lamb chops………………………………………………………………………….58 Nis per 100 grams
foie gras / veal sweetbread ………………………..…………………………69 Nis per 100 grams
wagyu beef
the word wagyu means "Japanese beef". The cuts are treated and aged in our meat
refrigerators. We offer daily only the cuts that have reached their prime stage.
wagyu short ribs – 12h smoked………………………………………………..34 Nis per 100 grams
wagyu prime rib- bone in entrecote………………………………………….65 Nis per 100 grams
wagyu entrecote- fatty and juicy cut………………………………………..68 Nis per 100 grams
wagyu Denver cut- juicy cut from the front rib area…………………...72 Nis per 100 grams
wagyu flat-iron- thin slice with intense flavors……..…………………...72 Nis per 100 grams
degree of making
r- cooked for a very short period of time, leaving the center cool and red in colour
mr- warm with a pink to red center
m- pink in the middle
mw- just a hint of pale pink inside and mostly grey-brown throughout
wd- charred on the outside with no sign of pink

side dish
tomato salad….16
green salad….16
grilled vegetables…18
smoked cream….22
burned potato….24

