שחורים .בזמן שהוא הכין את הבצק צעקתי
לעברו שאני גם רוצה סלט יווני ,אז את
ארבע הדקות שלקח לפיצה להיות מוכנה
הוא הקדיש לחיתוך מהיר של סלט וגירוד
הרבה בולגרית מעל .בין לבין הוא גם לקח
הזמנה נוספת ,החזיר עודף ,ענה לטלפון,
לקח עוד הזמנה ,הוציא פיצה למישהו
אחר ,התחיל להכין טוסט ותוך כדי כל זה
גם קיבל ממני הזמנה לפטיר תרד ופטיר
גבינה ,כי הרגשתי שאני חייב לנסות את
הפטיר שלהם.

טעימות  // 2יורם מארק—רייך
חג הסוכות עדיין כאן ,ורבים מנצפ
לים אותם לטיולים .מעדניית טעמי
הבית שבקיבוץ שער העמקים מציעה חביפ
לת פיקניק למטיילים  -מארז עם אוכל לבפ
חירה :סלטים ,תוספות ,או מנות עיקריות,
ולצידם כלי אוכל חד-פעמיים .ניתן להזמין
מראש ולאסוף בדרך לטיול ופיקניק בנופי
העמק ,הגליל והגולן .שירות מיוחד מציעים
בטעמי הבית גם לנופשים בצימרים בצפון
 אלה יכולים להזמין מתוך התפריט העפשיר ארוחות מלאות או מנות בודדות לימי
החופשה ולאסוף אותן בדרך לחופשה.



טעמי הבית ¿ צילום :בועז לניר
מנה בפיתה—פיתה

חמש דקות מאוחר יותר כבר ישבנו בשולחן
צדדי עם ארוחה לפנינו .הפיצה שעלתה
 22ש"ח (כולל תוספת של זיתים) הייתה
הפתעה עבור חברי ,שרגיל לשלם עבור
פיצה מחיר כפול .אני קיבלתי סלט ירקות
גדול ב 29-ש"ח (אפשר סלט קטן ב22-
ש"ח) עם הרבה גבינה בולגרית מגורדת
מעל .הסלט היה די חסר טעם אז פילסתי
דרך בין ההמון הצובאים על הקופה
וביקשתי שמן זית עם לימון ,וגם רוטב אלף
איים .עם שתי פרוסות לחם שהגיעו ארוזות
בשקית ניילון ,זו הייתה ארוחה די מזינה
וסבירה ,גם אם לא חוויה גסטרונומית.
הפטיר היה סוג של בונוס פרטי שהענקתי
לעצמי .אין הרבה מקומות בהם מציעים
פטיר ,וחבל .מדובר במאפה טעים וגם זול
במיוחד .פטיר תרד עלה  7ש"ח ,פטיר גבינה
 6ש"ח ,ועם שני בקבוקי סודה ובקבוק תה
קר החשבון הגיע בקושי ל 80-ש"ח לשנינו.

במבנה ששימש בעבר את מספ
עדת תיאודור ברמת-ישי פועל
מאז אוגוסט סניף של מסעדת הבשרים
בשרלה .הסניף החדש ,שלישי במספר,
הינו פרי שיתוף הפעולה של היזם ,המספ
עדן וזוכה "הישרדות" ,שי אראל ,שותפו
אלירן אלקיים ובעל רשת חנויות הבשר,
אכרם דבאח ,שאחראי לחוויה הקרניבופ
רית היישר מעדרי הגליל .מנהל המסעפ
דה הוא אשר כהן ,28 ,בן משפחתו של שי
אראל .אשר עובד מגיל  13בענף המסעדנ
נות ,אז התחיל את דרכו כשוטף כלים ,ועם
הזמן עבד בלונדון במסעדנות ,וגם היה
הבעלים של מסעדה תאילנדית בכרמיאל.
במשך כשנה עבד בסניף קריית-חיים של
בשרלה ,ורצה לצאת שוב לדרך עצמאית
ולפתוח מסעדה משלו ,אך שוכנע על-ידי
בן דודו לנהל את הסניף החדש .אשר" :אני
ממש לא מצטער על הצעד הזה .הלקוחות
ממלאים את המקום ,וגם באים לטעום ולפ
קנות מהאטליז ומהמעדנייה שבתוך המספ
עדה .אני מאושר כאן".



דומינו'ס פיצה יצאה בסוכות עם
מבצע המציע מגוון ארוחות מובפ
נות בשלל הנחות .כך ניתן יהיה לרכוש ,בין
היתר ,משפחתית  100%מוצרלה  +תוספ
פת ב 49.90-ש"ח ,בהזמנת שתי משפחתיות
ויותר .למזמינים במקום ובטייק אווי ,תינפ
תן האפשרות לרכוש משפחית  100%מוצר
רלה ב 40 -ש"ח .המבצע ימשיך גם במהלך
השבוע הקרוב ,עד ל 11-באוקטובר .במק
קביל ,דומינו'ס גם השיקה קמפיין פרסום
תחת הכותרת" :לא מתפשרים על פחות
מ 100% -מוצרלה" .הקמפיין ,בכיכובו של
פרזנטור המותג – הזמר-שחקן מאור כהן,
משודר בערוצי הטלוויזיה ,לצד קמפיין
אינטרנט וסלולר בפורטלי האינטרנט.



אשר כהן ,בשרלה ¿ צילום :קילר הלוהטת הפקות

שף עלאא ,אל מרסא ¿ צילום :אליסה קופר
אל מרסא (בעברית :המעגן) הינה
מסעדת שף בסגנון ביסטרו ים תיפ
כוני ,הממוקמת בלב נמל עכו .המסעדה
שוכנת בתוך מבנה עותומני שנבנה על-ידי
הצלבנים ומשלבת ישן לצד חדש :מחלונות
המסעדה ניתן להשקיף על נופה הציורי
של נמל עכו  -המרינה שבה עוגנות סיפ
רות הדייגים ,הדייגים הממלאים את רשפ
תותיהם בכל טוב ,וחומות העיר העתיפ
קה .המסעדה מנוהלת על-ידי השף עלאא
מוסא ושותפו ,מרואן סוואעד .עלאא החל
את דרכו בעולם הקולינריה בעודו נער בן
 ,14עת מילצר במסעדות שונות .עם השנים
התקדם בעולם הקולינריה ועבד במסעדות
כגון אורי בורי ,כרמלה בנחלה ,מלון רויאל
ביץ' באילת ועוד .אחרי שלוש שנים בשבפ
דיה ,שם השתלם במסעדות עטורות כוכבי
מישלן ,שב ארצה לקדנציה נוספת במספ
עדת אורי בורי .בשנה שעברו הגשימו שני
החברים את חלומם ,והקימו את אלמרסא
– מסעדת דגים איכותית .התפריט כולל:
צדפות מוקרמות בגבינת פרמזן ,מיקס פיפ
רות ים ,שרימפס מנגו ,פילה דניס עשוי בגפ
ריל עם פרייקה ,פילה סלמון ,צלעות טלה,
מדליוני פילה בקר ועוד.



פיצות בדומינוס ¿ צילום :דן לב
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