Tradition & Innovation
Seasonal Local Research
Spring Vegetables
Kishak & sumac vinaigrette 64

Poached local Goat Cheese
Local roasted apricot and nigella sedes 68

Local Ribolita
Green wheat, Tuscan beans and vegetable stew 62

Roasted Cabbage
Black lentil stew, carrot and celery 64

Agnolotti di Labane
Wild Mustard leaves butter 88

Blue Fin Tuna Tartar
Cabbage and homemade local ponzu aioli 78

Ajo Verde And Bonito
Cold green soup and cured fish 72

Blue Fin Tuna Sashimi
Homemade “soy sauce” and unripe pickled grapes 78

Cured Blue Fin Tuna And Wild Fennel
Focaccia, fish stock, yogurt, fennel, dried mint and cucumber 68

Tonnato Vitello

Bluefin tuna, veal stock, capers 98

Calamari "Tridi"

Chickpeas in Lamb jus, Challah crouton 88

Cuttlefish and Chocory Pasta

Bacon, fish stock, white wine and butter 92

Grouper Fillet

Roasted eggplant, tomatoes, okra and baharat 138

Lamb from Nazareth
Lamb belly & kebab, sheep's milk yogurt 116

Stuffed ‘malfuf’
Lamb ragout 88

Lamb Head Sausage
green apricot sauce 82

Classics Are Always in Fashion

Pasta Marcella Ha an
Ling ine Toma oe B

e Pa migiano Reggiano

Tajarin
Yolk Homemade Pa a B

e Pa migiano Reggiano

Fish Soup
Toa e and o ille

Labanese In Paris
En eco e Kabab Red Wine Toma o Sa ce i h Oli e and Za a Al ha Omega Po a o P ee

And Sometimes

Brut s Charcuterie
D ck Li e Pa e

Beef Tartare American
R m Aioli M

a d Ancho ie

Lyonnais Spinal Cord
B o nB

e Chili Lemon J ice

Sweets

La le Istanbul
Semolina cream dried figs in syrup pine nuts

Chocolate Mousse
Julius Bitter Anglaise

Lemon Cream
Italian Meringue

Turkish candied pumpkin
Nuts olive oil and kaymak

Fall Ashure
Guava cinnamon ingles sauce and puffed friki

Matured Goat Cheese
Pecan and honey

After Dinner Drinks

Julius
The lovely Israeli artisanal distillery

White porto
Niepoort

tsof
Yaacov oryah

מסורת וחידוש
מחקר מקומי עונתי

ירקות אב
ג'רג'יר ,עלי גפן מטוגנים ,ריג'לה ,סבאנח ,חרוש ,מלפפון ,פאקוס ,קרעה ,שעועית ירוקה ,במיה ,קישוא,
חציל בלדי ,ענבים ,דלעת בחומץ של מר בן זקן ,ויניגרט שמן זית של כנען ,סומק וקישאק 64

חודרה מטבוחה
תבשיל ירקות קיץ ,עגבניות ,שעועית לבנה ,פריקי ,כוסמין ונענע יבשה 62

ג'יבנה חלוטה ואפרסק
ג'יבנה ,קצח ונענע 68

כרוב בלאדי ותבשיל עדשים
כרוב בבישול ארוך ,נזיד עדשים שחורות ,בצל ,גזר ,עלי סלרי 64

קובה נייה פריקי
פריקי של נאסר עם תפוח אדמה ,ממרח פלפלים יבשים וטריים ,רכז רימונים ,אגוזי מלך 58

אנילוטי פונדו לבנה "מוקרע"
חמאת עלי גרגיר בנחלים מלוקטת 88

טרטר אינטיאס 'טוקיו-תל אביב'
כרוב בלאדי שרוף ,פונזו מקומי ,שומשום מלא ממושב שרונה 78

סשימי פארידה
חרוש כבוש בשמן זית ,שמן צתרה מלוקטת ,חוסרום 78

בויאבז יבש וקר
שרימפס וקלמרי חלוטים ,תפוח אדמה ,פלפל ובצל שרופים ,רוטב רואי ,קרוטוני שומר בר 86

תמנון טרידי
תבשיל גרגרי חומוס בציר טלה ועשבים ,קרוטונים בשומן טלה 98

קבב לוקוס ושד ים
מפתול בחמאה וציר דגים ,אגוזים קלויים 108

פוזילי סרדינים סיציליאנית
פסטה אקסטרא נגיסה ,תבשיל בצל ,סרדינים ,שומר בר מלוקט ,פיסטוקים ,גרמולטה ,צימוקים וזעפרן 86

שד ים על העצם
חציל ,במיה ,עגבניה ,חמאה חומה ובהרט 128

חצי ראש אינטיאס
מפתול בחמאה וציר דגים ,אגוזים קלויים 88

עוטף נצרת
פאלדה טלה בבישול ארוך ,קבב טלה מתובל ביין אדום פרג ,תבשיל דלועים וירוקי קיץ ביוגורט ובהרט 116

מסחאן
עוף אורגני ממולא בפריקי ובשר טלה ,ראגו בצל וסומאק מלוקט 98

נקניק ראש טלה
מנדיל צרוב ,רוטב משמש בוסר ומשמש טרי 76

Classics Are Always in Fashion

' ה חז "

ה"

לינגוויני ,עגבניות ,חמאה ,פרמג'אנו רג'יאנו 66

א

ו חו

 43ח

פסטה טרייה תוצרת בית בסגנון פיאמונטזי ,חמאה ,ופרמאג'אנו רג'יאנו 78

דג
ציר דגים ופירות ים ,זעפרן ,ברוסקטה עם רואי 78

ז

בו ב

קציצות אנטריקוט ביין אדום ,רוטב עגבניות ,זיתים וזעתר ,פירה אלפא אומגה 92

:
גו

ה בד

חו

עלי ז'רז'יר 64

"

ֶ ִ ֵ"

שייטל ,איולי מתובל ,חרדל ,שמן אנשובי 62

חו

ד ה

חמאה חומה צ'ילי ולימון 72

ו י

ייא י אי ט בו
ק ם סול מוקצף ,פיסטוקים ,מ "ד ל ו " ,ו

אי י ,ז עי ומ  ,מחלב ,מן זי וסומסום 44

יו

א ו ה

ק ם אנגלז וקינמון ,לווה פ יקי בדב  ,גויאבה כבו ה בסיד 42

י ו
מ נג איטלקי ,פי ו י בצק חמאה 42

ו

וטה ז

י ו

חבו ים בסיד ,מ נג וייצ י 46

ו

ו ו ד

אנגלז "יוליוס ביט " ,ט וייזל קקאו 42

גבינ עזים צעי ה ל י
48

ה ועים

דז' טי
ו ט ב 42
יקב ניפו ט

יו יו 45/60
מזקק יוליוס .ג'וב מזקק א הט וא המקומי

ו 45
מבי היוצ

ל יעקב או יה :חצי כ ום חצי מ וק ,חצי טעים חצי מאד

