
פתיחים

ראשונות

*סלט בלקני
חסות, פלפל קלוי, שרי, ארטישוק א-לה רומנה,

68קלמטה, גבינת פטה ושקדים

68

עיקריות

 *שומרים צלויים
תפוח, גבינת גרוגונזולה, שעועית ירוקה, בזיליקום,

פיסטוקים וויניגרט הדרים

פיצה ארטישוק ירושלמי
מוצרלה 'עברי', בצל ירוק ושמן שומשום 

פפרדלה
קרם דלועים, למון גראס, בייבי תרד, קרמבל דואה

קשיו, שום קונפי ופרמז'ן

ניוקי פורטובלו
חמאה אגוזית, שמנת, בצלים בטאבון, אגוזי מלך,   

 ברי בקר וכמהין

טורטליני תום בעבודת יד
בקרם תרד גיאורגי ואגוזים, רימונים וגבינת מכבים

62

72

72

72

RUBIDA
By Chef Amos Hayon

*טירשי 
חמוצים כבושים בעבודת יד

*צלחת חריפים 
סחוג עלי גפן, צ'ילי מותסס, פלפל חריף  ושום קונפי

*ערמונים  חמים
במרמלדת מנדרינות ותבלינים חמים, שמן זית ומלח ים

14

16

22

*פאטייר
מאפה במילוי  תרד, זעתר ובצל בסומק

*פוקצ'ה
שמן  פיקואל, זעתר, בלסמי, סלסה עגבניות ושום קונפי 

סלט ביצים
בצל מקורמל, בצל ירוק, מוגש עם לחם מחמצת

28

27

32

January 2023

*פסטה שחורה
מוסר ים, אפונת גינה, עגבניות שרי, שום קונפי,    

72 שמן זית ורומסקו

118

דגים

מסחאן בורי
קוביות  דג בקונפי בצלים ותבלינים חמים, סומק,
סלטון עלים על פיתה מחבת ויוגורט סומק בצד

פילה ברמונדי צרוב
ירקות ירוקים של תחילת החורף וקרם גזר לבן

פילה בס הסלע
על ריזוטו ערמונים, פרמז'ן ושמן פיטרוזיליה

פילה פורל
 חמאת זעפרן, אספרגוס, תפוחי אדמה ואפונת שלג    

דניס שלם בטאבון
תפוח אדמה מדורה וצ'ימיצ'ורי עשבים

142

142

136

145

סביצ'ה בר ים
פלפל צהוב, בצל סגול, לאבנה, זעתר יזרעאלי וקרקר

פורל בקונפי תבלינים 
ברוסקטת בייגל ירושלמי, גרמולטה וקרם גזר

פולנטה כמהין 
דוקסל פטריות כבושות ביין וטוויל פרמז'ן

68

68

46

גוזלאמה
48מאפה  של עלי מנגולד, גבינת טולום, סלט טורקי ולימון

*קרפצ'יו חציל
46זיתי טאסוס,זרעי עגבניה, טחינה גולמית, סילאן נענע וצ'ילי

מרק ארטישוק ירושלמי חלבי
46צ'יפס ארטישוק ירושלמי ושמן כמהין

לביבות קישואים ונענע
42מוגש עם יוגורט וסחוג עלי גפן

*סלקים אפויים
44גורגונזולה, רימונים, אגוזים, שמן זית ובלסמי

62/118קציצות  דגים, ברוטב חמוסטה חמצמץ, ארטישוק, גרגירי חומוס על פריקי לבנוני
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