
 
 

Classics Are Always in Fashion 
 
 
 
 
 

Pasta “Marcella Hazan” 
Linguine, Tomatoes, Butter, Parmigiano Reggiano 66 

 
Tajarin 

43 Yolks Homemade Pasta, Butter, Parmigiano Reggiano 78 
 

' 
 
 
 
 

Fish soup 
Toaste and rouille 68  

 
 

                              
 

 
Labanese In Paris 

Entrecote Kababs, Red Wine, Tomato Sauce with Olives and Za’tar, Alpha Omega Potato Puree 92 

 
 

And Sometimes: 
 

 
Brut’s Charcuterie 

Duck Liver Pate’ 68 

 
Beef Tartare “American” 

Rump, Aioli, Mustard, Anchovies 62 

 
  Lyonnais Spinal Cord  

Brown Butter, Chili, Lemon Juice 72 



 
Tradition & Innovation 

 
Seasonal Local Research 

 
 

 
Spring Vegetables  

Kishak & sumac vinaigrette 64     
 

Poached local Goat Cheese  
Persimmon and nigella sedes 68 

 
Local Ribolita  

Green wheat, Tuscan beans and vegetable stew 62 
' 

Wild Taro Ragout Radiatori    
Extra chewy homemade pasta, 86 

 
Beetroot confit   
Black lentil stew 64 

 
Gozleme  

Wild chicory and pickled vegetables 68  
 
 

 
Bonito  Sashimi  

Micromeria oil and unripe pickled grapes 78  
 

 
Bonito  Tartar   

Cabbage and homemade local ponzu aioli 78 
 

Bonito kabab 
 Red ognion. Mint & Mafttul 98 

 
                                                        Calamari "Tridi" 

 Chickpeas in Lamb jus, Challah crouton 88 
 

 

 
Lamb from Nazareth  

Lamb belly & kebab, quince, sheep's milk yogurt 112 

Stuffed ‘malfuf’  
Lamb ragout 88  

 



Sweets 

�

 Layley Istanbul
Semolina cream, dried figs in syrup, pine nuts 44

Chocolate Mousse 
Julius Bitter Anglaise 42 

Pecan Cake 
Maple and Sea Salt 42 

Lemon Cream 
Italian Meringue 42 

Cheddar 30 months
 Pecan and honey 42

 After Dinner Drinks

Julius 
The lovely Israeli artisanal distillery 45/60 



 
 

Classics Are Always in Fashion 
 
 
 

 
 

 
 "מרצ'לה חזן" פסטה

 66עגבניות, חמאה, פרמג'אנו רג'יאנו  לינגוויני, 
 

 חלמוני חופש 43ארין יט
 78פרמאג'אנו רג'יאנו  ו חמאה,טזי, נה טרייה תוצרת בית בסגנון פיאמופסט

 
 
 

 
 

 מרק דגים
 68  ציר דגים ופירות ים, זעפרן, ברוסקטה עם רואי

 
 
 

 
 

 לבנוני בפריז
 92  וזעתר, פירה אלפא אומגה , זיתיםקציצות אנטריקוט ביין אדום, רוטב עגבניות

 
 

 
 

 :לפעמים יש
 

 פטה ברווז 
 64עלי ז'רז'יר 

 
 טרטר "ָאֶמִריֵקן"

 62י שייטל, איולי מתובל, חרדל, שמן אנשוב
 

 חוט שידרה
 72חמאה חומה צ'ילי ולימון 

 



 
 מסורת וחידוש

 מחקר מקומי עונתי 

 
 יסן נרקות י

  שומר בר, כרובית, פרחי ועלי חרדל בר, ,, שעועית ירוקה חלוטה חלוטלפת, קולרבי  , צנון מאודה בלימון חלוט, ירוק פול   , מלפוףז'רז'יר, 
 64סומק וקישאק יניגרט שמן זית מחוות צוק, ו ועלי ופרחי חמציץ   חרצית, 

 
  חודרה מטבוחה

 62כוסמין ונענע יבשה   פריקי,עגבניות, שעועית לבנה,  אביב, תבשיל ירקות
 

 ג'יבנה ואפרסמון
 68 גבינת ג'יבנה מאודה, אפרסמון צלוי, קצח, בזיליקום

 
 ותבשיל עדשים , סלק

 64סלק מחברון, נזיד עדשים שחורות, סויה שלנו, בצל, גזר, פטרוזיליה  
 

 ראדיאטורה לוף 
 86קישאק וחמאת צאן   ,חמציץ מלוקטו  לוףפסטה שלנו, ראגו 

 
 גוזלמה

 68 מאפה טורקי ממולא בחובזה ועלי צנון בוינגרט פירות קיץ כבושים 
 

 
 

 סשימי פלמידה אדומה  
 78 חוסרוםפסטו עלי חרדל, שמן זוטה, זרעי רשד מוחמצים ו

 
 תל אביב' - טרטר פלמידה אדומה 'טוקיו

 78מקומי, שומשום מלא ממושב שרונה   פונזו כרוב בלאדי שרוף, 
 

 טרידי  קלמרי
 88בשומן טלה נים  תבשיל גרגרי חומוס בציר טלה ועשבים, קרוטו 

 
 קבב פלמידה אדומה 

 98  בצל מטוגן, פיסטוקים, צנוברים וסומסום מקומייםסירפד מלוקט ,מפתול של "כנען", 
 

  הפלמיד קבבסינייה 
 98  שומר ובצל ירוק צלוי , טחינה,תבשיל עדשיםסגול, נענע, פטרוזיליה,   בצל,

 

 
 עוטף נצרת 

 112בשומן טלה וקישאק  ופול  רקותתבשיל יעם פאלדה טלה בבישול ארוך, קבב טלה מתובל ביין אדום פרג ובהרט 
  

 מלפוף ממולא
 88ראגו חלקי פנים של טלה, קרם חציל שרוף, צנוברים  



מתוקים

�

ליילי איסטנבול
קרם סולת מוקצף, פיסטוקים, תמר "דקל נור", תות עץ אירני, שמן זית וסומסום 44

עוגת פקאן
מייפל, מלח ים, קראמבל חיטה מלאה  42

קרם לימון
מרנג איטלקי, פירורי בצק חמאה 42

מוס שוקולד
אנגלז "יוליוס ביטר", שטרוייזל קקאו  42

ליד היין - גבינת עזים חצי רכה, פקאנים בדבש אשלים 42 

דז'סטיף

יוליוס 45/60
מזקקת יוליוס. ג'וב מזקק את הטרואר המקומי


