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  :לחם

  .עגבניות ושמן זיתקרם פרש עטוף בשחלות , בצל יבש. נתח מכיכר לחם

  .חריפים שמסחררים את הנפש 4צלחת עם 

  .בצק מלא בעשבים מן ההרים

  .גבינת קרו מבורגון שנשפכת מבּשלוּת על ברוסקטה עטופה ירקות עצים

   :יצורי ירקות  

  .ושמן זיתשעועית יריחו ירוקה מבושמת בלימונים 

  .נתחי חציל מדויקים

  .סלט כללי מאד מניצוצות הבריאה

  .סוכריות תינוקות קישואים מלוטשים בשמן זית ומלח ים

  .פלפל שושקה עוטף גבינת ריקוטה שנעשתה היום בבוקר

  .גבעולי תרד מסודרים בצורה מופתית בתוך מעטפת נייר

  .בונסאי ברוקולי

  .כרישה מבושמת בנוזלים של עצמה

  .סלט ערביתפוח אדמה מיריחו מלא ב

  .כאן המקום שממנו נבראה. כרובית תינוקת צלויה בין עליה

  .טלהפרוסה מעוגת כרוב ערבי נמסה לתוך ציר 

  .ענני ריקוטה עטופים בחלב עצמם

  :ים פראיים-דגי חכות ממצולות הים התיכון ויצורי  

  .פלמידה וטרטר סשימי

  .טרוף בעשבים מן ההרים, סלט אוקטופוס צרוב על פחמים

  .ה ששותה לו מהמחבת את פרפום העגבניות'קלמארי מלא בפוקצ

  .שיפוד סרטנים כחולים

  .שרימפס צלויים בחמאת זרעי עגבניותמחבת 

  .עטופות חמאת לימון, כנפי לוקוס על גריל פחמים

  .מלאה בירקות מבושמים ביין לבן מוסר צלוי בתבנית ברזל יצוקה

  .ברוטב סוער של עגבניות מדבר מוסרחריימה 

  .בצלייה רבת סיכון, שקטלברק שלם מלא 

  :טלה שידע אושר בחייו בשדות מלאים בפרחים  

  .אל תוך לחמניה עדינהטלה נמס 

  .קבאב טלה טרוף בעשבים מן ההרים

  .נוטפות ממיציהן, זוג צלעות צלויות במדויק

  .שווארמה שוק טלה משוחה במרווה ושמן זית

  .בצלים וענבים שנצלו יחד לשלמות, יצירה זהובה מכתף טלה

  :פרה ישראלית ותרנגולת קטנה מגידולי החופש של חי בריא  

  .יו נוטף'רוסטביף קרפצ

  .טרטר פרה על ברוסקטה

  .אחד לאחד. נתח קצבים צלוי כמו שהוא צלוי

  .פילה קוניאק פפר סטייק

  .אסאדו פרה נמס עטוף בדבש ופלפל שחור

  .אומצה טובה עם סלט
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