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לאכול בעיניים

צרפתי
צרפת

המאכל האהוב
עליו

פתיתים כשוטים

הוא

שהיא מכינהלו כשהוא מגיעלבקר .כנער

מסעדת מסה יפה כל
שקשה לצאת ממנה בלי
כמה
לצלם
תמונות בםלולרי.
כך,

עכשיו יש גם

תירוץ

חדש

למשפחה

כורדית

בירושלים

הקטמונים

בשכונת

הואבכללגדל בין קורות שער

ירושלים
קבוצת בית״ר
(שעדיין
לעבודבאולם
ללבו)ונשלח

לקפוץ לבקר

קרובה

חתונות

ובקצביותלפרנסת המשפחה .מהוןלהון

הפך

משה לשףסלב אהוב ואהוד ,הן על יד־ הקהל

קשה להישאר אדישלנוכחהיכלי
התהילה של מסעדת מסה.
גורלה ,גובהה,
ההוד וההרר

משדרת ,עם

שהיא

כנראה למפוארת ביותרבישראל.
מסה

הדק שבין פאר

מאופקובין הגזמה פראית שללבןבעיניים

בסגנוןאולםאירועיםברמלה .הריהוטהלבן
והווילונות הענקיים הצחורים,

מסה,
עלוליםלהרתיע

שאופפים את

את מי שמעדיפים

אמיתית,לשמור על

אינטימיות הזוגות הסועדים בזכות פינות
חמר,

מרווחים עצומים ביןלקוחללקוח

מופלאה.למשל,
ובעלות פרזנטציה
וריחות
סלט הניסואז המשודרג 68שקל) ,שבינו
ובין זה

שהכנתם בבית אין דמיון רב .כאן

הואמכיל

טרטר

טונהבתיבול שמן זיתומלח

עםנגיעותחרדל,וכל

הכבודה

קופסת סרדינים.לצדו

רושט־

מוגשת בתוך

לב־בת

צעירה ,שעועית ירוקה וסוכריות זיתים

שבושלו במי סוכר ,וכןחלמון

ושירות אישי וקשוב.

ועוד

הושקו במסעדה כמה

מנות חדשות ,יצירתיות ,שופעות צבעים

שיפקה

משפט אחרון עלהעיצוב.

המטבח ,כמובן.

תפוחי ארמה בסגנון שוויצרי,
בלוויית סלט
סגול,
של בצל
מלפפון ,שרי,צנוניות,רוסה

אינטימיות רומנטית.אולם המסעדה
מצליחה ,בעדינות

נותר

הכלים.כלי
נחבא אל

בערבהסילבסטר

האנשים

היפים היושבים בה ,הופכים את המסעדה

עומדת עלהגבול

הרחב והן על ירי

מבקרי המסעדות ,אבל

במשך

בטמפורה,

לימוןברולה
פולנטה,
בטמפורה,

ורבעי ארטישוק .מנה נוספת

אלה היאשייטל
סוכרומלה
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שנחנכה בימים

כבוש בזעתר,

שקל בתפריטערב),

המוגש לצדלבבות

חסה רומית

מלפפונים
צעירה,צנוניות,
פרוסים ,פלפל

טריים

אדום טרי ,פטריות

שמפיניון צרובות במחבת ,גבינת

פרמזן ואצבעות לחם כמהיןבתיבול

יםתיכוני,חרדל

ודבש.

אוהבים דגים? יש

במסה גם

חדשות .מעל

שתי מנות דג

סשימי

דג נא  58שקל) הונחו פלפל
ברזאולה.
טרי חריף וקרם

ירוק

המנה

מוגשת עם פילהחציל עלגריל
פחמיםוסלט שלבצלי שאלוט
קלויים ,צנוניות,עגבניות,

לימונים כבושים,על־
פורצ״ני7111

בילינו
השעתיים שבהן

מסה.

וווו״ת

טעמים

במסעדה הבחנו

בתופעה :בזה אחר זה עמדו

שישה סוערים

בפתח המסעדה ,אחרי שסיימו את סעודתם,

וצילמו אותהבטלפון
הסלולרי .באיזו עוד
הלוקיישן
מסערההלקוחות מצלמים את
שבואכלו?
ובתוך כל

ופטרוזיליה,זרעי כוסברה,סילאן
ברזאולהבתיבול ים
ורצועות

תיכוני .אם

אתם

מחפשים חוויית טעמים

״סתווית״ יותר,לכו על דג הים על
פורצ׳־נ־ עםרביולי

שקל).
ואל

רך

תפספסו מנה

ציר

של שאלוט
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בשרית מקורית

וטעימה ער מאוד:צלעות
172שקל) .אלהצלעות צרובות

בבצק פוקצ׳ה

ההדר הזה יושב

יותר נכון

עומר שףצנוע ,הנחשבבברנז׳ה לאחר
השפים
הקוליים ,אם לאהקול שבהם.
אביב משה לא מתביישלהודות שאיןלו
כלל השכלה
קולינריתושכל הידע שלו
נרכש

״סתווית״

נענע

מאמו.למעשה,

ערהיום ,הוא מספר,

בבצק ואז נאפות בתנור .הן

סלט

בישבש ואבוקדו,

בטמפורה.

מסה,

שנעטפות

מוגשות עם

פונדולימון

ושיפקה

מותרלצלם.
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