
 
 

 

LUNCH at 1868  צהריים 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STARTERS ראשונות  /  

 

ק גזר לבן, תערובת גרעינים פריכה, מר  

 שמן סומק פרא

Parsnip soup, crispy seed mix, wild sumac oil 

 

  שקדים קלויים ופרי עונתי, סלט עלים ואנדיב,

  ויניגרט חרדל קלאסי 

Leaf & endive salad, roasted almonds & seasonal 

fruit, classic mustard vinaigrette 

 

ונפי רוברב, שומשום שחור, שפונדרה עגל, ק  

 קרם פינק ליידי

Veal short rib, rhubarb confit, black sesame,  

pink lady cream  

*Additional 15 NIS | ₪   15תוספת  * 

 

קרמל תפוחים, שקדים  ,כנפיים פריכות ללא עצמות 

 מלוחים, מרמלדת שומר 

 Boneless crispy chicken wings, apple caramel, 

savoury almonds, fennel marmalade 

 

 נגר ליים, י גרגר נחלים, פ ,דג ים נא

 ארטישוק ירושלמי פריך

Raw sea fish, watercress, finger lime,  

crispy jerusalem artichoke 

*Additional 15 NIS | ₪   15תוספת  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIN COURSES   /עיקריות 

 

במרקמים,  ףרחו קות  גזר כתום והל, ירזה גיו   

 קרמל גזר מוקצף 

Orange carrot & cardamom gyoza, textured winter 

vegetables carrot caramel foam 

 

 צ׳ואןריזוטו כרובית ושיטאקי, יוזו וס ,סלמון צרוב

Seared salmon, cauliflower & shiitake risotto,  

yuzu & sichuan 

 

קרם כרוביתפטריות,  חזה עוף צרוב, פריקי וקונפי    

Roasted chicken breast, freekeh & mushroom 

confit, cauliflower cream 

 

תפו"א פריך, תרד מאודה גרם,  180המבורגר    

180 gram hamburger, crisp potatoes,  

steamed spinach 

 

ם, י , תפו"א פריכל פחמיםבגרי  סטייק אנטריקוט  

 רוטב חרדל ותפוחים

Rib-eye steak grilled on charcoal,  

crispy potatoes, mustard & apple sauce  

₪  60 / 30תוספת גרם  300 / 200טייק ס*  

*200 / 300 gram steak additional 30 / 60 NIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

No double discounts    פל הנחות |אין כ  

6:001המסעדה נסגרת בשעה   

The restaurant closes at 16:00 

  ₪810 ראשונה ועיקרית

חמישי-ראשון  

 0314:-0312:  

Starter & Main course 108 NIS 

Sunday-Thursday  

  12:30-14:30 
 

סועדים 8עד של מוגש לשולחנות   

Served for tables up to 8 diners 

 
 
 

 

 
83 קינוח לבחירה  

28 לבן / ס יין אדוםכו  

25פלגרינו גדול   

10לימונדה   

12תה   / אספרסו  

 

 

 

 

 

Dessert  

Glass of red wine 

S. Pellegrino 750ml 

Lemonade 

Espresso / Tea 

 

 

 

 

 


