
 **פרנה מקמח מלא, מטבוחה, לבנה סחוג, זיתים                  28

32  *ברוסקטה גינה, דפי פילו, קרם פטרוזיליה ושום קונפי, עלים מהגינה, גבינת קדוש 

42 קרקר תוצרת בית ושרימפס, איולי ליים, צנונית מהגינה, עשבי תיבול, תפוז סיני 

72  *ריקוטה ותפוזים, צ'אטני תפוזי דם, פסטו כוסברה, בריוש קלמנטינת אודם 

68  *סלט שורשים צלויים, גבינת שמנת עיזים, ויניגרט סלק, גבינה כחולה, קריספי פוקצ'ה 

64  *סלט קלמנטינות אודם, קממבר מקומית מטוגנת, עלים מהגינה, ויניגרט קלמנטינת אור 

68  דג ים נא, טבולה של פריקי, חמציץ, יוגורט, סלסת עגבניות 

68  קרפצ'יו לוקוס, ויניגרט אשכולית אדומה, שומר, פינגר ליים, שמן נענע, צ'ילי אדום 

 טרטר בקר, חלמון ביצת שליו, רוטב חלמונים ואנשובי, תפוחי עץ מוחמצים, ברוסקטה  74

74  טטאקי סינטה, רוטב אורוגולה ושום, ארטישוק בלימון, עלי חזרת חריפים 

קלמארי צרוב, חסה בייבי ג'אם על הפלנצ'ה, איולי צלפים ובייקון, שמן צ'ילי  69  

**סלט עלי חורף, ויניגרט עשבי תיבול, טוויל פרמז'ן  58

68  **ארטישוק ירושלמי צלוי, קרם סקורדיליה, פטה כבשים, בצל צרוב, צ'יפס ארטישוק 

86  תמנון צרוב על הפלנצ'ה, קרם שום קונפי, סלסת צ'וריסוס, ירקות מוחמצים 

118  שרימפס קריסטל בגריל פחם, קרם סלרי לבן, שורש סלרי אפוי, אבן יוגורט 

  108  חזה ברווז ותפוזי ולנסיה, קרם גזר ולימון כבוש, חמאת תפוזי ולנסיה, תפוז סיני 

78  חזיר פריך בקרמל פומלות, קרם שומר, בצל סגול מטוגן, עשבי תיבול 

84 טורטליני שורט ריבס, קרם בצל, קציפת פרמז'ן, מרווה 

    

 **ניוקי פטריות, עלי חורף, מנצ'גו, אגוזי פקאן  92

92  *רביולי גבינות ותפוזים, ארטישוק צרוב, חמאת תפוזי ולנסיה, זעתר, פרמז'ן 

132  פיצ'י פירות ים, שום, צ'ילי, כרישה, חמאה, ציר סרטנים  

98  פילה פורל בעישון קל, קרעי תפוחי אדמה, שעועית ירוקה, רוטב חזרת לבנה  

164  פילה לוקוס, תבשיל עדשים שחורות, לפתות צלויות בחמאת תפוזים, יוגורט 

 דג שלם בתנור, ירקות חורף חלוטים, ציר דגים, חמאת לימון וילה פרנקה )מחיר ל-100 גרם(  52

 פילה בקר, פירה, שעועית ירוקה, דמי גלאס רימונים   168

132  אוסובוקו טלה, פירה חרדל ובצל, רוטב מנדרינות 

58  נתחי בשר על העצם, פירה, ירקות ירוקים, מח עצם, דמי גלאס רימונים )מחיר ל-100 גרם( 

 298 מגש טלה, צזיקי, מטבוחה, ירקות מוחמצים, פיתות 
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קוקטיילים

סנגריה אדומה יין אדום, סירופ תבלינים ופירות יבשים תוצרת בית, הנסי VS ,מיץ תפוזים טרי

לונה קטל וואן ציטרון, כוסברה טרייה, סירופ פסיפלורה, מיץ לימון, ג'ינג'ר אייל

 קלארו דאקירי קפטן מורגן לבן בהשריית קליפות הדרים, אפרול, מיץ אשכוליות אדומות, 

סירופ חבושים תוצרת בית, ליים

ברי קטל וואן בהשריית טימין, צ'ינאר, מרקחת פטל תוצרת בית, מיץ לימון

 פישר טיים הנסי VSOP, קירסאו מיושן, קורדיאל תפוזי דם תוצרת בית, תותים טריים, 

מיץ לימון, ביטר קריאול

דון חואן דון חוליו בלאנקו בהשריית שורש פטרוזיליה, סירופ תפוחים ירוקים-סלרי-ג'ינג'ר 

תוצרת בית, מזקל, סן ז'רמן, מיץ לימון, צ'ילי

בזיליקה ג'ין טנקירי, סירופ אגסים תוצרת בית, בזיליקום סגול וירוק, מיץ לימון

קלמנג'ינו ג'ין קלארו "בפרדס", טנקירי 10 ,אמארו נונינו, שרבט קלמנטינות אודם תוצרת בית, 

מיץ לימון, חלבון ביצה
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קלארו ג'ין ארטיזנל
פרמיום ג׳ין בטעמים ייחודיים המיוצר במיוחד עבור קלארו בקיבוץ גן שלמה *

ג'ין "יער הקדושים" אנד טוניק אורן ירושלים, אלת המסטיק, מרווה, הדס

ג'ין "בפרדס" אנד טוניק תפוז חושחש, פריחת הדרים, אירוס, ורדים, כוסברה

קלארו נגרוני ג'ין "בפרדס", ג'ין "יער הקדושים", אנטיקה פורמולה, קמפרי

קינוחים

פורטוקלי עוגת פילו יוונית, קליפות הדרים, מוס יוגורט, קרמל תפוז

קרפצ'יו הדרים ספונג' לימון, מרמלדת הדרים, מוס לימון

פבלובה פירות אדומים סורבה פרי טרי, שנטילי בזיליקום, אצבעות מרנג, קונסומה פירות

ברד פודינג קרם אנגלז, תותים, גלידת שמנת חמוצה

סטיקי טופי פודינג )טבעוני( תמרים, סורבה קוקוס, רוטב טופי 

מילפיי שכבות בצק עלים, קרם וניל, רוטב טופי

טארט שוקולד פאדג' שוקולד מריר, מוס שוקולד, גלידת חמאה חומה

גלידת יוגורט יווני חבושים מקורמלים, עוגת שמן זית
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