
מרק היום 

פטה כבד 
פולי קקאו גרוסים וצא'טני תפוחי גראנד סמית.

במיה מסאלה
בציפוי טמפורה הודית וקרם קוקוס מסאלה. 

קובנייה פילה בקר
חלמון שליו, טוויל לחם, שאלוט, עירית, פיסטוק ורוטב הל.

טונה אדומה ואבטיח
מלון, טוביקו וואסבי, פילה ליים, עלי קארי, ביצת שליו, שזיף ירוק ואבקת פטל.

טריו סביצ'ה של דגי ים
אבוקדו, כרובית, צ'ילי ירוק, פילה תפוז ואבקת שמן זית.

ספריבס טלה בגלייז רימונים
אטריות מטוגנות, דלעת מקורמלת וסלטון של עלי מיקרו.

סלט אנדיב וסלנובה 
סלק מזוגג, גזר, צנונית, בצל סגול, פקאן מסוכר, פילה תפוז וויניגרט בלסמי.

מקרון כבד אווז
ריבת עגבניות שרי, פטה כבד, קרם פרלינה ושורשים ורוטב יין.

חזה ברווז בסיידר תפוחים וזעפרן
קרם של שורשים, תפוח גראנד סמית ופרג טחון בליווי קריספי קינואה ותפוח מיובש.

שווארמה דג ים וקרם אפונה צהובה
טחינה לבנה, קרם לימונים כבושים ואריסה, בצל כבוש, כוסברה ושמן זית.

סלט כתף טלה ועשבים ירוקים 
ביצה רכה מטוגנת, פילה פומלה, שקדים לבנים, קריספי שאלוט, צ'ילי, סלרי ווינגרט ליים ומירין.

פילה דג ים וריזוטו זעפרן
קונפי כרישה, עגבניות קונקסה, שום, סלרי, פטרוזיליה, שמן זית ואבקת עגבניות.

המבורגר אנג’ליקה 250 גר' 
נתחים מובחרים, ירקות טריים, חלת בצל, איולי ריחן וקורנישונים.

רביולי פרסי
במילוי של תרד, מנגולד, ביצה, עשבים ולימון ברוטב לימון פרסי, יין לבן ושום.

פילה בקר צרוב על הגריל 200 גר'
קרם בטטה סגולה, סוכריות פסטה במילוי דוקסל פטריות וכבד אווז, רוטב יין אדום ושאלוט.

פילה סלמון סו-ויד בקרמל סלק
קרם תירס מתקתק, גזרים צבעוניים, בוק צ'וי, קוויאר סלמון ושמן עשבי תבלין.

חזה אווז צרוב 
קרם דלעת אניס וקינמון, פירה אפונה - תפוחי אדמה, רוטב קלמנטינות.

אנטרקוט 300 גר'
פירה תפוחי אדמה וחרדל, צ'ימיצ'ורי של סלרי ועגבניות מקסיקניות ירוקות. 

כתף טלה עטוף בעלי גפן
במילוי של ערמונים, מלווה בתבשיל פריקי ומנגולד, שזיפים, פפריקה מעושנת ורוטב דמי גלאס.

חזה עוף סו-ויד
פירה תפוחי אדמה, כרוב צלוי, גזר מזוגג, קרם גזר וציר בקר. 
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