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•ום אחד,
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מהגדוה
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«ה»ה ביסטיו נוסח

נ׳עלה.וככל
בע'ני החתום
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 BUuZlCJiבעיני תושבי שכתת אזורי חו כתל
האזור מתפקד כמןמובלעת ירוקה וסמינובורישית ,שמתנהל
החדש
ברנ?ת ההיצע
והמנטליות כפריפריה.גתבו־ג ,הביסטרו
בשמנה ,מגלם את כל מאווייהם של המקומיים :ביסטרו
ברגליים ומוקיר
שתפריסו מהודק ומתאים
לכל .הקהל מצביע
את קברניטי גרינברג על הבינגו
בשממה המקומית .שלא תטעו
 mvוהשף
לרגע ,המסעדן צביק
אנייאבגולדנדג ,בשיתוף המעצב
דן טחק,הצליחו
ורמט
ליצור בראסרי שכונתי מצרן ,שלוקח
הנראה גם

אביב,

מוכר ומביא

אותולשכונה

שכה

צמאהלמוצר

איכותי שכזה.

החמדמד שמכיל

הערב נפתחבקוקטייל
ולימונדה  28שקל האחר) ועם דואט של
תפוזים,אשכוליות
מנות ראשונות :בורמהמוצרלה  45שקל) וסלט קיסר 54
שקשור בקורקודו
שקל) .הבורטה שלגד ,אותו שקטוצרלה
כסרט ירוקומכילנחל שמנתי ממכר ,שהפה ובצדקרב .לאחד
מפריטי החובה בתפריטי הביסטרו לצדחצילקלוי עם
יוגורט/
צלויות פיקנטי,
טחינה ,שודכה בגרינברגלרוטבעגבניות
עגבניות שרי בשני צבעיםוזיתיקלמטה .חביבבהחלט,
לא יוצא מגדר
הרגיל ,אך מספק הסחורה .א־מה־מה ,אחד
מהפרמטרים המרכזייםלבדיקת טריותה של הבורטה נעוץ
בסמיכות
הנוזל הבוקע ממנה ככל שנוקפות השעות מרגע
ייצורה של הגבינה
הנוזל מסמיך ,במקרהכדלקמן הוא היה
לעומתו ,יצא קיסראמיתי -.חסה
פלוס .סלט הקיסר
צמיגי
הבית

שלמה

טרייה ויפהפייה
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פונוקייצי,

משוחה בכמות רוטב מדויקת

250 jm

שקל

56

צהר״ם

בסמיכות

באמצע

גוינבת

מרגשת ,עם נתחי חזה עוף טנדורי,

ופטרוזיליה
דפיפרמזין

וטוויסט אחד קטן שהרעיד את אמות הסיפין של החיך
שלנו:
גולדברגצלפים
הרגילים רקח
במקום הקרוטוניםוהצלפים
מטוגנים

שהפכו קריספיים ומעודנים בטעמם .הו
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התכונה התחיתית שנושבת במקום ,זו הנותנתלראיה
התחושה שלמקום טרנרי ועסוק במידה ,שבו מגיעיםלאכול
בנחת ,אבל לא לשהות הרבה מעברלנדרש ,דבקה אף בכנפינו
את

והמשכנו
לעיקריוה .הוא עם גרינברג בותר  64שקל)
בלתמניית
המבורגר בקר מפוארת עםבייקון וחמאת צ׳רר

מנת

שומשום ,רוטב ברביקיועגבניות

לעילא.
בצידהוצ׳יפס עשוי

חומריגלם איכותיים במינוןנכון ובנדיבות ראויה.הצלחה.
קסרול פירות הים והפרנו 86שקל) ששחו ברוטב סמיך
ומדויק של פרנו ,המאה ,ושום
שרימפס וסרטן
וכללוקלמארי,
ופטרוזיליה.
כחול טריים ,נעשו בדיוק מרגש ,עם מעט עגבניות
כל פירות הים במנה טרייםועלכן ,בניגודלמנות אחרות
גדולה.לזכות קברינםי הבית ייאמר
בתפריט ,היא לא מאוד
להסוותולנפח אתגודלה בכמות פחמימותבלתי
שהם לאניסו
קולינארי ,כמו
סבירה ,אלא הגישו מנה במידה בינונית ובדיוק
שצריך! בחוקה הק
תיחתם בישראל יוכנס
ולינארית שיום אחד
סעיף שבו על כל שכונה ,מקסימום שתיים,להחזיקלעצמן
ביסטרו־בראסרי
צרפתי־אמריקאי שגרינברג אתדליקטסן את
סבסטיאן יהיו המודלשלו.אינשאללהk-k-k-k .
2316316-30
גרינברג ,אורי צביגרינברג  25מרכז מסחריאזוריחן ,תלאביב.

שקללשני
קוקט״ליהביה״אונלימוו:
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המתאיםלכול

בתפריט

מרשים לצמחונים,לטמגונים
;2WMBMn
הדרך בין תל אביבלהרצליה.

פחות.

יש גם מנות

גרינברג
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שלם לארוחת

