
 
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 Hazan”
Linguine, Tomatoes, Butter, Parmigiano Reggiano 66

Tajarin
43 Yolks Homemade Pasta, Butter, Parmigiano Reggiano 78

'

Fish Soup
Toaste and rouille 68 

                             

Labanese In Paris
Entrecote Kababs, Red Wine, Tomato Sauce with Olives and Za’tar, Alpha Omega Potato Puree 92

And Sometimes:

Brut’s Charcuterie
Duck Liver Pate’ 68

Beef Tartare “American”
Rump, Aioli, Mustard, Anchovies 62

 Lyonnais Spinal Cord 
Brown Butter, Chili, Lemon Juice 72



Sweets

Layley Istanbul 
Semolina cream, dried figs in syrup, pine nuts 44

Chocolate Mousse
Julius Bitter Anglaise 42

Lemon Cream
Italian Meringue 42

Turkish candied   pumpkin 
Nuts , olive oil and kaymak 48

Fall ‘Ashure’
Guava, cinnamon ingles sauce and puffed friki 42

Matured Goat Cheese
Pecan and honey 48

After Dinner Drinks

Julius
The lovely Israeli artisanal distillery 45/60

White porto
Niepoort 42 

‘tsof’ 
Yaacov oryah  45



 שודיחו תרוסמ
 יתנוע ימוקמ רקחמ

 
 בא תוקרי

  ,אושיק ,הימב ,הקורי תיעועש ,הערק ,סוקאפ ,ןופפלמ ,שורח ,חנאבס ,הל'גיר ,םינגוטמ ןפג ילע ,רי'גר'ג
 64 קאשיקו קמוס ,ןענכ לש תיז ןמש טרגיניו ,ןקז ןב רמ לש ץמוחב תעלד ,םיבנע ,ידלב ליצח

 
  החובטמ הרדוח

 62 השבי ענענו ןימסוכ ,יקירפ ,הנבל תיעועש ,תוינבגע ,ץיק תוקרי לישבת
 

 קסרפאו הטולח הנבי'ג
  68 ענענו חצק ,הנבי'ג

 
 םישדע לישבתו ידאלב בורכ

 64 ירלס ילע ,רזג ,לצב ,תורוחש םישדע דיזנ ,ךורא לושיבב בורכ
 

 יקירפ היינ הבוק
 58 ךלמ יזוגא ,םינומיר זכר ,םיירטו םישבי םילפלפ חרממ ,המדא חופת םע רסאנ לש יקירפ

 
  "ערקומ" הנבל ודנופ יטולינא

 88 תטקולמ םילחנב ריגרג ילע תאמח

 
 'ביבא לת-ויקוט' סאיטניא רטרט

 78 הנורש בשוממ אלמ םושמוש ,ימוקמ וזנופ ,ףורש ידאלב בורכ
 

 הדיראפ ימישס
 78 םורסוח ,תטקולמ הרתצ ןמש ,תיז ןמשב שובכ שורח

 
 רקו שבי זבאיוב

 86 רב רמוש ינוטורק ,יאור בטור ,םיפורש לצבו לפלפ ,המדא חופת ,םיטולח ירמלקו ספמירש
 

 ידירט ןונמת
 98 הלט ןמושב םינוטורק ,םיבשעו הלט ריצב סומוח ירגרג לישבת

 
 םי דשו סוקול בבק

םייולק םיזוגא ,םי 108 גד   ריצו האמחב לותפמ
 

  תינאיליציס םינידרס יליזופ
 86 ןרפעזו םיקומיצ ,הטלומרג ,םיקוטסיפ ,טקולמ רב רמוש ,םינידרס ,לצב לישבת ,הסיגנ ארטסקא הטספ

 
 םצעה לע םי דש

 128 טרהבו המוח האמח ,הינבגע ,הימב ,ליצח
 

 סאיטניא שאר יצח
 88 םייולק םיזוגא ,םיגד ריצו האמחב לותפמ

 
 תרצנ ףטוע

 116 טרהבו טרוגויב ץיק יקוריו םיעולד לישבת ,גרפ םודא ןייב לבותמ הלט בבק ,ךורא לושיבב הלט הדלאפ
 

 ןאחסמ
 98 טקולמ קאמוסו לצב וגאר ,הלט רשבו יקירפב אלוממ ינגרוא ףוע

 
 הלט שאר קינקנ

 76 ירט שמשמו רסוב שמשמ בטור ,בורצ לידנמ
 



Classics Are Always in Fashion

מרצ'לה חזן" "פסטה
66  רג'יאנו עגבניות, חמאה, פרמג'אנו, לינגוויני

 חלמוני חופש43 טיארין
78  רג'יאנו ופרמאג'אנו חמאה,, פסטה טרייה תוצרת בית בסגנון פיאמונטזי

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

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

:לפעמים יש

 פטה כבד תרנגולת חופש
64 עלי ז'רז'יר

טרטר "ָאמֶרִיקֵן"
62איולי מתובל, חרדל, שמן אנשובי , שייטל

חוט שידרה
72חמאה חומה צ'ילי ולימון 



מתוקים

לייאלי איסטנבול
44זרעי שומר, מחלב, שמן זית וסומסום , "דקל נור", תות עץ אירניקרם סולת מוקצף, פיסטוקים, תמר 

של סתיו אשורה
42 קרם אנגלז וקינמון, שלווה פריקי בדבש, גויאבה כבושה בסיד

קרם לימון
42מרנג איטלקי, פירורי בצק חמאה 

פנקוטה זעפרן ונשיקות
46 חבושים בסיד, מרנג שוייצרי

מוס שוקולד
42אנגלז "יוליוס ביטר", שטרוייזל קקאו  

גבינת עזים צעירה של שירת הרועים
 48

דז'סטיף

42פורט לבן 
 יקב ניפורט

45/60יוליוס 
מזקקת יוליוס. ג'וב מזקק את הטרואר המקומי

45 צוף
חצי מאד מבית היוצר של יעקב אוריה: חצי כתום חצי מתוק, חצי טעים


