אטריות ,ואם אני רוצה היא יכולה לשים לי
ירקות מבושלים על זה .בלית ברירה הלכתי
על זה .קיבלתי צלחת חד-פעמית ועליה אורז
בצד אחד ,אטריות בצד שני ,וירקות מבושלים
מעליהם .המחיר ,כולל שתייה ,היה  31ש"ח.
רייך הכריז שהוא זז אל שווארמה חזאן לק־
נות לעצמו משהו ,ויחזור לאכול לצידי באחד
השולחנות המשותפים .הטלתי וטו .בלית

מנה בצ'ופסטיק

ברירה ,הוא הזמין שילוב של בקר רגיל ופיק־
נטי ,בתוספת אטריות .בצירוף שתייה .המנה
הזו עלתה  46ש"ח ,מחיר קצת מקומם למנה
שמוגשת בערימה בצלחת חד-פעמית .אגב,
האוכל הסיני מבוסס על בישול קצר ומהיר,
ונהוג במסעדות סיניות להכין את האוכל מיד
עם ההזמנה .בצ'ופסטיק חלק מהאוכל מוכן
מראש ונשאר מחומם.
האורז והאטריות היו סתמיים לחלוטין,
וגם אם תקראו לאטריות "נודלס" זה עדיין לא
יהפוך אותן לסיניות .ניסיתי לשדרג ,אז בי־
קשתי מהמוכרת רוטב צ'ילי .קיבלתי קפסולה
קטנה בלבד .ביקשתי עוד רוטב ,וקיבלתי עוד
קפסולה .הרוטב לא שיפר את המנה .ביקשתי
רוטב סויה ,וקיבלתי כמה קפסולות של סויה.
המנה נשארה תפלה למדי ,וגם החלפת הס־
כו"ם החד-פעמי בצ'ופסטיק לא גרמה לי לה־
רגיש שאני אוכל אוכל סיני.
אצל רייך המצב היה מעט יותר טוב .הוא
חיסל את המנה שלו ,אמר שהבשר בסדר ,היר־
קות ככה-ככה.

טעימות  // 2יורם מארק—רייך

לפני כחודשיים נולדה אחות
צעירה למסעדת הסנד־
וויצ'ים רובן שבמרכז הכרמל .דוגי
הינה פינה קטנטנה וצבעונית המ־
גישה את מרכולתה דרך חלון לר־
חוב ומציעה נקניקיות בייצור עצמי
ממתכונים משפחתיים ,שמגיעות
בגודל מרשים של  110גרם .הבשר
טרי ומובחר ,עסיסי ושומני במי־
דה .ההיצע מגוון :נקניקיה בווארית
קלאסית ,מרגז פיקנטית ,באנג'י
מעושנת ,וויסוורסט עם כרוב כבוש
וחרדל .תוספות כגון צ'ילי קון קרנה,
דוגי ¿ צילום :קילר הלוהטת הפקות
גבינות ,בייקון או קוסטיצה מת־
נות הפינגר פוד .טרנד קולינרי שתופס תאוצה
פצחת עומדות בגאון לצד פלפלים
ושם דגש על חומרי גלם משובחים ומגשי אירוח
קלויים על מדורה פתוחה ,בצל מטוגן,פלפלים
מעוצבים ואסתטיים .החברה מייצרת מדי יום
חריפים ,פטריות בשמן זית מתובל ועוד .הל־
בעבודת יד ,מגוון מגשי אירוח על טהרת המ־
חמנייה מתקתקה ומחוממת על הפלנצ'ה ,כך
תוק או המלוח ,חלבי או בשרי ,עם מיני פרעצ־
שהיא סופגת כל טעם שמנסה לברוח .רעבים
ל'ס או לחמים שנאפים במקום ,קישים ,חטיפי
לא תצאו מפה.
פילו מלוחים ,כיסוני סביח ,דים סאם וסושי,
את הקונספט הגו דין אורן ,דור שלישי למנ־
פחזניות שמנת בציפויים שונים ,חטיפי פילו
קנקים מקצועיים ,ונוח שהינו יועץ אוכל המ־
מתוק ,כוסות סברינה אישיות ,פטיפורים ,מגשי
תמחה בנקניקים .על העיצוב הצבעוני בנוסח
ירקות או פירות ,סלטים ועוד .שירות המש־
הגרפיטי יוצא שקד האמן גל אשיגא .מחיר
לוחים מגיע לכל מקום
לנקניקייה בלחמנייה עם תו־
בארץ ,בהתרעה של חמש
ספות בסיסיות  21ש"ח .מחיר
דקות.
לתלמידים  15ש"ח .הדוכן
פועל  7ימים בשבוע עד השעות
שף וואסים סו־
המאוחרות של הלילה.
לימן הוא בן ,28
וכבר הספיק לתרום מכי־
לפי עיקרון ההר ומוח־
שוריו בלא מעט מסעדות
מד – לא תמיד חייבים
בחיפה ,ביניהן חיפו־
ללכת למסעדה ,יש מסעדות
קאנאפס ¿צילום :דניאל לילה
שית בקפה ,פופולו ,קפה
שבאות אליכם הביתה .זה
ביאליק ,פסטו ואוליבר.
הרעיון שעומד מאחורי מנות
בשלוש השנים האחרונות הוא עזב את חיפה
הקוקטייל של קאנאפס .אם בא לכם לארח
לטובת נצרת ,שם הוא עובד במסעדת מלון
בבית ,במשרד או בחיק הטבע ,לא חייבים
סנט גבריאל .בדרך כלל ,אין ציפיות גדולות
להלעיט את האורחים ברוגעלך ובג'אנק פוד.
מאוכל של מלונות ,אך היות שסנט גבריאל
אפשר ללכת על פתרון קצת יותר איכותי.
אז ככה :מנות הקוקטייל הקטנות של קאנאפס אינו מקום כשר ,והיות ששף סולימן הינו יצי־
רתי ,הרי שמדובר בהפתעה של ממש .בכל יום
ניתנות לבליעה בנגיסה אחת ,בהשראת אומ־



ניתן למצוא שם מנות ספיישל שאינן
מופיעות בתפריט ,המנות טעימות
ומוקפדות ,המחירים שפויים ,וצורת
ההגשה ייחודית אף היא – עם קישו־
טים ושילובים מפתיעים.
התפריט כולל :סלטים חמים וקרים,
מרקים ,איטלקיות ,פלטת גבינות,
מטוגנים שונים ,פטריות ממולאות
בגבינה או בשרימפס ,קרפצ'ו ,פירות
ים ,שווארמה מקסיקנית ,וגם בשרים
שנצלים על פחמים כמו סטייקים,
צלעות טלה ,פרגיות ,קבב טלה ועוד.
המסעדה מיועדת לקהל הרחב.
מבול תוכניות הבישול למי־
ניהן בטלוויזיה גרם למיליוני
צופיהן להפוך לשפים בפוטנציה.
הטרנד סחף גם מסעדות ובתי מלון שמציעים
סדנאות בישול ואפייה למכביר .הקראון פלזה,
למשל ,יעניק לכל ילד שיתארח באחד ממלונות
הרשת "ערכת שף" הכוללת כובע שף ,סינר וספר
מתכונים שישמשו אותו במסגרת סדנאות בי־
שול ואפייה אותם יעביר שף המלון וצוות המ־
טבח .כאשר המטעמים שיוכנו יוגשו בארוחת
הערב לאורחי המלון .בנוסף ,ייהנו האורחים
משלל פעילות הקשורות לנושא הקולינריה בי־
ניהן :הקרנת סרטים ,הפקת מופע תיפוף עם
כלי בישול ועוד.
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