בין

ניו־יורקית
מסורת
כ״גרינברג״ ,דלי
חסדלנו בנוף הקולינריה
יהודי

עם

כריכים

עסיסיים ,ידעו

הישראלית

שתי פיסותלחם״) סבר שהם איכו־
$TS1$איכותיים$TS1$,

$DN2$איכותיים $DN2$,והעדיף את ההורה
תיים,

למען בריאותנו זימנתי את סלט הרו־
$TS1$הרוקטאבוקרופורטובלו$TS1$

בגריל־פרמז׳ן
קט־אבוקרו־פורטובלו
$DN2$הרוקטאבוקרופורטובלו$DN2$
שקל) .נהניתילנבור בו ,בעוד הברנש
הביקורתי שממול קיטר :״פטריות ואבו־
$TS1$ואבוקדו$TS1$
$DN2$ואבוקדו $DN2$הם לא חברים .הטעמים של הסלט לא
קדו
מתחבריםבצלחת.עלי הרוקט מעט גסים
והפרמז׳ן לא מאיכות
מעולה״.
חצי עוףבגריל 78שקל) ,מנה ענקית
ומעולהשיכולה להספיק לשני אנשים,
״מושלם״,
דווקא כן עברה את הרףשלו.
הכריז המעצב .״מנתדליקלאסית,עסי־
$TS1$עסיסית$TS1$
סית
$DN2$עסיסית$DN2$ומלאתטעם״ .הצ׳יפס שהוצמדלעוף
היה מהטובים והכיפים שאכלתילאחרו־
$TS1$לאחרולסיום$TS1$
52

מה

אנזירקנזינר
קנזינר
אמיר

חוץ מהיעדר מסעדות אינדונזיות ,נקניק תמצאו שם גםטליאטלה
הנהגת״גרינברג״ לא
הקולינריה
הגדולים של נוף
אחד החסכים
מציעה אגף בו ניתן לרכוש מוצרים ,מפ־
$TS1$מפםטות$TS1$
הישראלית הוא הנפקדות שלדלייהודי,
םטות
מהסוג שמוצאיםבלואר איסט סיידבניו־
$TS1$בניויורק$TS1$.
$DN2$מפםטות $DN2$טריותולחמים שנאפים במקום וער
מפריבישול ומוצרי מטבח.
ויורק $DN2$.מי שזכהלבלות במעדנייה של כץ
יורק.
כבר בכניסה למקום אפשר להרגיש
מאתרי החובה של כל תייר עברי מצוי
במוקפרות ובמקצוענות של עשת .זה בא
יורע על מה אני מדבר .אותו
במנהטן
הפסטרמה לידי ביטוי בעיצוב של התפריטים וביחס
מוסד קדום ,שידוע בכריכי
שלו,אפילו כיכב בסצנת זיוף האורגזמה לאורחים .לא מפתיע שהחלל המה מתו־
$TS1$מתושבי$TS1$
$DN2$מתושבי $DN2$השכונות הצפוניות שלתל־אביב,
שבי
םאלי״.
של מג ראיין ב״כשהארי פגש את
הולדתו.
יום
כדורגלני עבר מצודדים ,פנסיונרים
אז טוב שצביקי עשת ,יזם ומסערן כולל
בעסקיתמקבליםלפתיחה לחם מאורך
משפחות
עם תיאבון מפותח וזמן פנוי,
מיומן ומנוסה,
שברשותואפילו מסע־
$TS1$מסערות$TS1$
צ׳ילי ושום ,שנשלף היישר מהתנור
בזוק
בילוי בקאנטרי הצ־
$TS1$הצמור$TS1$
שהיו רעבות אחרי
בניו־זילנד,החליטלשנות את המצב
רות
סערות$DN2$
ופותח את התיאבון .כעיקריות הלכתי
$DN2$הצמור $DN2$וחבורות של עקרות בית שממש לא
מור
בתחום .עשת חבר לשף אליאב גולת־
$TS1$גולתברג$TS1$
כמתבקש על הכריכים :קורנביף חם 56
נראות נואשות.
לתברג $DN2$וביחד הםנטלו את החלל שהותירה
ברג
שקל) .שניהם היו
$TS1$המנה $TS1$שקל) והורו מעושן 54
עסקית הצהריים נקבעתלפי מחיר המ־
המיתולוגית״וול דאן״
אחריה המטקייה
$DN2$המנה $DN2$העיקרית .כדילהתמודד עם התפריט טעימים ,עשויים היטב וגם כל התפאורה
נה
תל־אביב .הצמר כונןלפני חו־
$TS1$חודש$TS1$
באזורי חן,
$חודש $DN2$את״גרינברג״ ,שקרוי על גם על שם
דש
מרובה הפריטים ,נטלתי מישהו שניחן (רטבים,מלפפונים חמוצים וכדומה)
הרחוב בו הוא שוכן.
הייתה ראויה.אפילו המעצב ,שפחות
ביכולותבליםה לא פחותות משלי(אבל
מתחברלכריכים (״אף פעם לא הבנתי
במקרהשלו ,זה לא ניכרבגזרתו) :חברי
השנייםהחליטו לשלב כאן דלי ניר
את שיטת ההגשההזו ,הררים של בשר
הנצחיש׳,ריזיינר משובחואנין ,שחגג את
יורקי עם ביסטרופריזאי ,וכך לצד כריכי
פירותים.

מסתפקת בכך ואף

נה.

$DN2$לאחרולסיום $DN2$העסקית ,הסוערים מקבלים
לסיום
מוסשוקולד שמוגש היישר מדלי כסוף
מנהג אותו
המשמשלצינון יינות
עשת ייבא מפריז .בתורג׳אנקי של מוס,
חשבתי שמדובר בסיום חמורוהולם וגם
תחליף נחמדלעוגת יוםהולדת .ש׳ לא
התלהב כמוני :״המוסילדותי ומתוק
מדי״ ,הוא פסק.

לסיכום ,״גרינברג״ הוא צער

מבורך

לשינוי מעמדו של הדליבישראל.
$TS1$לאזור$TS1$,
לא־
אם אתם גרים בסביבה אונקלעתם
בילוי מהנה
אפשרות
$DN2$לאזור $DN2$,המקום מספק
זור,
אז

ויעילה.

