
מרק היום 

פטה כבד 
צ'אטני חבושים וזעפרן, פולי קקאו ופיסטוקים גרוסים.

סלט שוק אווז / אופציה טבעונית )דלעת צלויה 58 ש"ח(
פפאיה ירוקה, מלפפון, עשבי תיבול, בוטנים ורוטב מירין.

טרטר פילה בקר מעושן
חלמון ביצה, בצל ירוק, צנונית, קורנישונים, צלפים, רוטב ווסטרשייר ולחם קרוסטיני.

סשימי טונה 
סלטון של מנגו בוסרי, צ'ילי, קשיו, נענע, כוסברה, שמן צ'ילי ורוטב אננס מנגו. 

פאני פורי 
במילוי סביצ'ה סלמון וטונה אדומה, יוזו, איולי ווסאבי וקוויאר סלק. 

סלט קיסר 
לבבות חסה על הגריל, קרוטונים, אנשובי, בצלי שאלוט, ביצה רכה מטוגנת, רוטב קיסר.

קובה נייה ים
קרם אספרגוס וקארי ירוק, מלפפון, כוסברה ועשבים ירוקים. 

סלט אנדיב 
חסה קיסר, סלקים מזוגגים, פקאן מסוכר, פילה תפוז ובלסמי מצומצם.

 
קטאיף

ממולא בבשר צלעות עגל, פטריית מלך היער ודמי גלאס. 

טאטקי סינטה
סלט חצילים תאילנדי, צ'יפס ארטישוק ירושלמי ושמן צ'ילי.

פילה דג ים 
פסטה פיצ'י בעבודת יד, רוטב עגבניות קונקסה, אנשובי, צ'ילי, שום, שמן זית ובזיליקום.

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

פילה בקר צרוב על הגריל 200 גר'
קרם שורשים, פולנטה, בוקצ'וי, ערמונים ובצלי שאלוט מזוגגים, רוטב דמי גלאס ויין אדום.

פילה סלמון סו-ויד 
קרמל מיסו, סלט וואקמה, קרם תרד, אבקת אצות וקוויאר.

סינטה 200 גר' 
תפוח אדמה צלוי בשומן אווז, קרם ארטישוק, גזרים מזוגגים, שאלוט, בוקצ'וי ורוטב יין אדום. 

חזה אווז צרוב 
פירה כמהין, קרם גזר, צ'יפס קייל, אבקת סלק ורוטב דובדבני אמרנה.

אנטרקוט 300 גר'
פירה תפוחי אדמה, ברולה של מח עצם ורוטב פלפלת.

טורטליני דלעת
דלעת צרובה, בצל מדורה, קרם כרישה ופיצוחים.

כתף טלה
ממולא בערמונים ותרד, ציר ירקות, ירקות שורש וזעפרן.

 
פפרדלה אווז  

פטריות יער, חזה אווז, ציר בקר, ארטישוק אלה רומנה, כמהין ופטרוזיליה.

חצי עוף מפורק )מנה זוגית(
פירה תפוחי אדמה, כרוב צלוי, גזרים מזוגגים, קרם שורשים, אפונה וציר בקר.
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