עמוד 1

עמוד 2

ארורות קונספט של שף ג׳רמי □ורד מנזיאמי

השף מאט לבזברט

צילום :מתוך אינסטגרם

השף אנדרו גינסטרה

"קוקו קארי" ש 7אנדרו גינסטרה

צילום :מתוך אינסטגרם

בותי עמוק למטבחים שהן מייצגות.
השפים מגיעים מ־ 11מדינות  -איטליה ,אנג
ליה ,ארה״ב ,בלגיה ,דנמרק ,מקסיקו ,ספרד ,סקו
טלנד ,פרו ושווייץ .שלוש מהמסעדות מדורגות
ברשימת  World's 50 Best Restaurantsהיוק
רתית והמשפיעה בעולם )שבפועל מדרגת 100
מסעדות( ,שש מהמסעדות בעלות כוכב מישלן
ושתיים מהן מעוטרות בשני כוכבים.
בין מסעדות היוקרה Maido :מפרו ,שלה מטבח

המסעדה של אנדרו ג׳נסטרה במיורקה
הבריטים ושכניהם  -עם לונדון כאחת מבירות
הקולינריה העולמית.
את המסעדות מן האזור מובילים גדולי השפים
המקומיים ,שלקחו חלק במהפכה הקולינריתThe :
 Elephantעטורת כוכב המישלן של השף סימון
הולסטון;  - Little Socialחלק מאימפריית הקו
לינריה הבינלאומית של השף הבריטי עטור הפר
סים ג׳ייסון את׳רטון;  - Lochbaynיעד גורמה של
השף הנודע מייקל סמית' ,שגריר המטבח הסקוטי.
המסעדות שקיבלו עליהן את אתגר הלימוד
והביצוע של התפריטים הבינלאומיים הן מהמו
בילות בישראל .שש מתוכן משתתפות קבועות
בפסטיבל :קופי בר ,ניטן תאי ,פאסטל ,קלואלים,
קוואטרו ,מלון מונטיפיורי והתרנגול הכחול .השנה
מצטרפות אליהן יא פאן ,גריג ,צ׳יקטי ,ג׳ונתן פור
קלאב ,התאילנדית בסמטת סיני והנציגה הראשו
נה של עיר הבירה :מונא הירושלמית.

ניקיי מתוחכם והיא מדורגת בעשירייה הפותחת
ברשימה .מיטסוהרו טסומורה ,שעומד בראשה,
הוא השף בעל הדירוג הגבוה ביותר שמגיע לפ
סטיבל ,והוא יתארח במסעדת יא פאן; ומסעדת
 Kadeauמדנמרק ,שהתברגה השנה לאותה רשימה
יוקרתית ,תגיע לג׳ונתן פור קלאב לבקשת השף
יונתן רושפלד.
בין נציגות דור הקז׳ואל Pok Pok :של השף
אנדי ריקר ,זוכה פרס ג׳יימס בירד לשף מצטיין,
שהביא את בשורת המטבח התאילנדי לארה״ב
ויגיע לתאילנדית בסמטת סיני;  Xemeinמב
רצלונה ,חביבת הסלבז והמקום הכי איטלקי
בברצלונה ,שתתארח בצ׳יקטי .לרוב השפים זהו
ביקור ראשון בישראל.

פופ־אפ נשוה

הזרקור השנה מופנה אל האיים הבריטיים,
לרבות המטבח הסקוטי והאירי .זאת כדי להציג
בפני הקהל המקומי את הדרך המופלאה שעשו

השנה לראשונה תצטרף לפסטיבל פופ־אפ של
מסעדת ״הירקון 99״ של מלון דן תל אביב כמ
סעדה הכשרה היחידה ,ואליה יגיע השף הספרדי
אנדרו ג׳נסטרה ממיורקה שבספרד ,שיציע תפריט
מיוחד שאותו רקח עם שף המלון עובד אלפייה.

זרקור טל בריטניה

ג׳נסטרה ) (34הוא הבעלים של המסעדה
 ,Andreu Genestra Restaurantשנפתחה בשנת
 2012וזכתה בכוכב מישלן בשנת  .2015המסע 
דה ממוקמת במלון היוקרתי Hotel Perdi Son
 Jaumeiiבאי הספרדי מיורקה ,ומעוטרת ב־ 2כו
כבים מטעם ) Guide Campsaכיום נקרא Guide
 - (Repsoiמדריך הקולינריה הנחשב של
ספרד .ג׳נסטרה מציג במסעדה שלו את
המטבח המיורקי תוך שילוב מושי
לם של תרבות ,מסורת ,יצירתיות,
טריות חומרי גלם ורמת ביצוע
מהגבוהות ביותר.
שף ג׳נסטרה הוא כוכב גדול
בספרד ומשתתף קבוע בתוכ 
ניות בישול רדיופוניות ובתוכ
ניות בישול ובתחרויות בטלוויזיה
הספרדית.
רשת מלונות דן תמשיך להעניק
חסות לפסטיבל זאת השנה השנייה בר
ציפות ותארח את השפים המשתתפים בפסטיבל.
שף מלון דן ,עובד אלפיה ,עושה שימוש מושכל
בחומרי גלם מקומיים ,שילוב של טעמים אירופיים
וים־תיכוניים מקומיים ומוסיף נגיעות אישיות
שהופכות כל מנה למיוחדת ומפתיעה ,מבלי לע 

בור על חוקי הכשרות.
הכרטיסים לפסטיבל יוצעו בשלוש רמות מחיר,
בהתאם לדירוג המסעדה 299 ,269 :ו־ 399שק
לים ,ותינתן הנחה של  60שקלים למחזיקי כר
טיס אמריקן אקספרס .המחיר הוא לארוחת טעי
מות מלאה)מפתיחים עד קינוח( בפורמט שתקבע
המסעדה ,לא כולל שתייה .הזמנה ורכישת כר
טיסים לארוחות מתבצעות מראש ובאתר בלבד:
www.roundtablestour.com
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