Whale
ראשונות

סלט חסה ,חסה ראש חמאה הידרופונית של משק הוכמן ,פרמזן ,איולי  ,פנקו מטוגן עם בייקון בחמאה
מזוקקת {סלט חסה ,פשוט ,בלי טוויסטים ,בלי עניינים}................................................................
מח טלה מטוגן ,מיונז ,לימון כבוש ,שמן פפריקה מעושנת ,צ‘יפוטלה ,כוסברה ,שום...........................
פרח קישוא בטמפורה ,ממולא ריקוטה ופסטו ,עגבניות שרי ,פירה ארטישוק ,בלסמי ,זרעי בזיל ,פרמזן..
סלט סתיו ,אנדיב סגול ,סלק אפוי במלח ,אגוזי מלך קלויים בדבש ,גבינה כחולה מוקצפת {עדין} ,ראנץ‘
עם חומץ פירות יער ,עלי אמרנט...............................................................................................
קלמארי צרוב ,בשר טלה עם ראס אל חנות וסופריטו ,יוגורט עיזות ,בייבי ארטישוק ,עלי לפת ,לימון,
גרמולטה ,צ‘ילי יבש..............................................................................................................
תמנון ,נקניקית טלה ,שעועית ,סקורדליה נרו ,טוגראשי ,מיקרו כוסברה...........................................
שרימפס בנג בנג ,גזר ,קייל ,סלרי ,בצל ירוק ,פלפל ,כוסברה ,נענע ,נאם ג‘ים{צ‘ילי ,שום ,ורוטב
דגים} ,רוטב בנג בנג {בוטנים וריבת צ‘ילי} ספייסי.....................................................................
סקאלופס ,ריזוטו דלורית ,צ‘ילי ,כוסברה...................................................................................
ירוק ,מוסר ים נא ,לימון ,סלרי בצל ושום ,פירה פטרוזיליה ,יוגורט עיזים קר עם שמיר ,טוביקו ירוק,
שמן פטרוזיליה ארומטי ,כוסברה..............................................................................................
אדום ,טרטר טונה ,קולורבי ומלפפון עם מיונז וואסאבי ,סויה יוזו ולמון גראס ,אצות וואקמה ,טוביקו
כתום ,עלי אמרנט ,שמן צ‘ילי חריף ,קרקר טפיוקה ושרימפס {כמו במסעדות הסיניות של פעם}..........
פרפה כבד אווז {קר} ,ג‘לי יין אדום ופירות יער ,טוסטונים ,סלטון רוקולה ותפוח..............................

מרק ,פסטה ,ריזוטו

מרק כרובית ופלפל שחור ,שמנת חמוצה עם פטריות מרוסקות ,שמן עשבי תבלין..............................
ניוקי אה לה רומאנה סרטנים ,ניוקי סולת עם תבלינים ,בשר סרטנים ,שמנת ,שום ,פטרוזיליה ,פרמזן...
ריזוטו ארטישוק ירושלמי ,פסטו פיסטוק ,צ‘יפס ארטישוק ירושלמי...............................................
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עיקריות
לה ביג מס ,המבורגר  220ג“ר ,פולד פורק ברוטב ברביקיו גבינת צ‘דר מעל ,חסה עם איולי ,עגבניה,
קורנישונים ,צ‘יפס ורוטב טרטר...............................................................................................
שרימפבורגר ,צ‘יפס ,חסה ואיולי ,חמוצים ,עגבנייה ,רוטב טרטר {מיונז צלפים וקורנישונים}..............
דניס קלמרטה ,פילה דניס עם פסטה קלמרטה ,רוטב של עגבניות שרי קונפי ,עגבניות תמר ועגבניות
שרי ליקופן ביין לבן ,שמנת ,בזיליקום ופרמזן.............................................................................
סלמון ,ריזוטו תרד ושום.........................................................................................................
מוסר ים ,מרק ים תיכוני {שומר ,פלפלים ,כוכב אניס ,צ‘ילי} מולים ,קלמרי ,סליקורניה.....................
לברק בגריל ,רוטב קארי ירוק ,פק צ‘וי ,קייל ,ערמוני מים ,נצרי במבוק ,בוטנים ,כוסברה ,אורז יסמין...
אריצ‘ולה מקומית ,רוטב עגבניות שרי ספייסי עם חמאה ועלי לפת.................................................
נקניקיות טלה ,ראס אל חנות ,טחינה עם עגבניות שרופות ,עלי לפת ושעועית לבנה בציר ירקות ושמן
זית ,עלי אורגנו עם סומאק......................................................................................................
*חצי עוף ,רוטב סופרם {ציר עוף מצומצם יחד עם שמנת ורו} פטריות פורצ‘ יני ,פטריות שיטאקי,
סלרי ,בצל ,שום ופטרוזיליה ,פולנטה רכה מבושלת בציר חלב עם פרמזן..........................................
גולדי מסאלה ,אוסובוקו חזיר ,רוטב קארי ,אורז קוקוס דביק ,עלי כוסברה ונענע עם רוויון שום ונענע...
טאליאטה אנטרקוט ,אנטרקוט בגריל ,פרוס עם רוקולה ,פרמזן ,בלסמי לאונרדי  ,10שמן זית.............
פילה חזיר קצ‘יו אה פפה ,פטוצ‘יני ביצים עם חמאה ,פרמזן ופלפל שחור........................................
חזה אווז ,ריזוטו גזר נושך {פלפל שחור} ,מיקרו כוסברה.............................................................
פילה עגל ,צלוי עם חמאה ותימין ,פסטה גנצ‘טי עם רוטב מורניי {מאק&צ‘יז} ופנקו קלוי בחמאה........
סטייק וצ‘יפס ,סינטה נברסקה ,רוטב קפה אולה ופטריות ,צ‘יפס....................................................
טלה בשתי דרכים ,צלעות טלה צלויות ונקניקיית טלה עם תבלינים ודבש ,פירה חלב ,ארטישוק ,שעועית
ורוטב על בסיס ציר טלה ותבלינים............................................................................................

* חצי העוף מורכב משלושה חלקים שונים של החיה ומבושלים בשלוש מידות עשייה שונות {וורוד מסביב לעצם}

צ‘יפס–  21פירה– 20

תוספות

סלט חסה צד–  18תוספת לחם וחמאה– 10

במידה וישנן דרישות תזונתיות הקשורות לאלרגיות ,נא להעבירן למלצר בעת ההזמנה.
ראשון -שישי 33.21 –00.11
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