ראשונות
פטה כבד

42

ממרח חמאתי של כבדי עוף ,בצלים ותפוחים מקורמלים ,מוגש עם ריבת אגסים ווניל ופרוסות חלה קלויה
סלט שוק 

36

עגבניה ,מלפפון ,פלפל וגזר חתוכים גס עם בצל סגול ופטרוזיליה ,קרוטונים בעבודת יד וגבינת פטה עדינה
סלט אגס וגבינה כחולה 
חסה קיסר ,אייסברג ומסולסלת ,פרוסות אגס ,שקד פרוס ובצל סגול בשמן זית ולימון ,עם גבינת פלדין כחולה

44

סלט עדשים ובירה 
עדשים שחורות ,רוקט ,גזר ,צנונית ,סלרי מוחמץ ,בצל סגול ,פלפל חריף ,פטרוזיליה ובזיליקום בווינגרט תפוח
אדום ובירה עם גבינת פטה עדינה

42

54

ריזוטו פטריות וכמהין
ריזוטו ארבוריו מבושל באיטיות עם בצל ,יין לבן וחמאה ,פטריות שמפיניון ושימאג'י ,מחית פטריות כמהין שחורות
וגבינת פרמזן
56
שרימפס לאבנה
שרימפס ,עגבניות שרי חרוכות ,גרגרי חומוס ,פטרוזיליה ,שום ויין לבן על גבינת לאבנה ביתית ,פלפל חריף מוחמץ

עיקריות
פסטה עגבניות קלויות 
לינגוויני ,עגבניות שנקלו שעות באש נמוכה ברוטב חמאתי ועדין עם בזיליקום וגבינת פרמזן

68

פרגית בקרמל
פרגית צרובה על הגריל ,תפוחי אדמה צרובים ,רוטב מתקתק של קרמל ,רוזמרין ,שום ,ג'ינג'ר ,סויה ושמן
שומשום

86

ריזוטו שרימפס של אולג
ריזוטו ארבוריו בבישול איטי עם בצל ,יין לבן וחמאה ,קוביות שרימפס ,שום ,ג'ינג'ר ,צ'ילי ,לימון ,סויה ,בצל ירוק
וגבינת פרמזן

98

פילה סלמון על ריזוטו
סלמון צרוב  MWעל הגריל ,ריזוטו ארבוריו בבישול איטי עם פרחי ברוקולי ,זוקיני טרי ,שעועית ירוקה ופרמזן

110

לברק שלם על ירוקים 
לברק שלם בתנור עם לימונית ,ג'ינג'ר ופלפל חריף ,על שעועית ירוקה ,זוקיני ,באקצ'וי וברוקולי ברוטב אסיאתי
של שום ,לימון ,סילאן ,שמן שומשום וסויה

118

המבורגר סלק וקשיו 
קציצת ירק ,גבינת קשיו ושום טבעונית ,קוביות סלק ברוטב סלק ויין אדום ,תפוחי אדמה צרובים

79

המבורגר סלק פלדין
 300ג' המבורגר בעבודת יד מנתחי שפונדרה ושייטל ,קוביות סלק ברוטב סלק ויין אדום ,גבינת פלדין כחולה,
פירה תפוחי אדמה חמאתי

89

חזה ברווז תפוז וניוקי
חזה ברווז לפי משקל (החל מ 200ג') ,ניוקי ביתי מטוגן וקריספי ,רוטב תפוז מתקתק ,סלט עלים חמצמץ

45

פוטרטהאוס במשקל כבד
סטייק טי-בון סינטה ופילה לפי משקל ,מיושן כחודש ,על הגריל ,רוטב פטריות שמנת וכמהין ,פירה תפוחי אדמה



 -מנה טבעונית /יכולה להיות טבעונית

ל 100גרם

52
ל 100גרם

