תפריט חורף
WINTER MENU
Main Courses | עיקריות

Starters | ראשונות

 קרמל גזר מוקצף, ירקות חורף במרקמים,גיוזה גזר כתום והל
Orange carrot & cardamom gyoza, textured winter vegetables
carrot caramel foam
92

 טוויל שום צלוי, ויניגרט חומץ שרי, טחינת קשיו,סלט ירקות חורף
Winter vegetables salad, cashew tahini, vinager de jerez
vinaigrette, roasted garlic tuile
54

 יוזו וסצ׳ואן, ריזוטו כרובית ושיטאקי,סלמון צרוב
Seared salmon, cauliflower & shiitake risotto, yuzu & sichuan
119

 שמן סומק פרא, תערובת גרעינים פריכה,מרק גזר לבן
Parsnip soup, crispy seed mix, wild sumac oil
54

 ציר אפונה ושמן זית, דבש ענבים, קרם אפונה,דג ים צרוב
Seared sea fish, pea cream, grapes honey, pea & olive oil jue
145

 טוויל תפוחי אדמה, חלמון כבוש,טרטר פילה בקר
Beef fillet tartar, cured egg yolk, potato tuile
68

 רוטב חרדל ותפוחים, תפו"א פריכים,סטייק אנטריקוט בגריל פחמים
Rib-eye steak grilled on charcoal, crispy potatoes
mustard & apple sauce
300 gr / 168 | 450 gr / 245

 ארטישוק ירושלמי פריך, פינגר ליים, גרגר נחלים,דג ים נא
Raw sea fish, watercress, finger lime, crispy Jerusalem artichoke
67

 קרם כרובית, פריקי וקונפי פטריות,חזה עוף צרוב
Roasted chicken breast, freekeh & mushroom confit, cauliflower
cream
98
 רוטב יין, גרטן וקציפת תפוחי אדמה ושמן כמהין,פילה בקר צרוב
אדום ומח עצם
Grilled beef fillet, potato & truffle gratin & foam, red wine &
marrow sauce
200 gr / 175 | 300 gr / 252
 ציר טלה וכוסברה, קולורבי צלוי,צלי טלה בבישול איטי
Slow cooked lamb roast, roasted kohlrabi, lamb & coriander
seeds jue
165
 ציר ברווז וטרגון, שורש סלרי, קרם שורש פטרוזיליה,חזה ברווז
Duck breast, parsley root cream, celery root, duck & tarragon
stock
155

COCKTAILS BY ZUTA

, שקדים מלוחים, קרמל תפוחים,כנפיים פריכות ללא עצמות
מרמלדת שומר
Boneless crispy chicken wings, apple caramel, savoury almonds,
fennel marmalade
58
 טוויל שומשום, מנגו & יוזו, קרם אבוקדו,סשימי סלמון בקרמל הדרים
Salmon sashimi in citrus caramel, avocado, mango & yuzu
cream, sesame tuile
65
 קציפת שורש סלרי, קרם גזר כתום,טורטליני לחי עגל ביין אדום
Veal cheek tortellini, orange carrot cream, celery root foam
75
 קרם פינק ליידי, שומשום שחור, קונפי רוברב,שפונדרה עגל
Veal short rib, rhubarb confit, black sesame, pink lady cream
66
, קרם ארטישוק ירושלמי, קונפי ארטישוק,שקדי עגל בגריל פחמים
ציר בקר
Veal sweetbread on charcoal grill, artichoke confit, Jerusalem
artichoke cream, beef jue
87

קוט דה בף צלוי בגריל פחמים
Côte de boeuf grilled in charcoal oven
 גרם100 grams
50

