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לכבוד החג הכין ליאור פרי פרויקט שאפתני — לקבוע אילו הן המסעדות הטובות ביותר לטעמו ¿ ליאור בחר
בשתי מסעדות מכל תחום ¿ השבוע יתפרסמו מסעדות מתחום הבשרים :מיט ורק בשר ,הדגים :אבו זיד ודולפין,
וההמבורגרים :יומנגס ואגאדיר ¿ בשבוע הבא יתפרסם החלק השני שיכלול את המסעדות האיטלקיות :איזבלה
ואיטליאנה דה לה קוסטה ,האסיאתיות :מינה טומיי וצ'אנג בה ,והמזרחיות :גארדן ודוזאן
פרי
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צילומים:
שלוש
צילומים:
לכבוד החג לקחתי על עצמי פרויקט שאפתני במיוחד
– לקבוע אילו הן המסעדות הטובות בעיר לטעמי .מדובר
בפרויקט סובייקטיבי לחלוטין ,והדגש הוא על המילה
"לטעמי" .אלמנט מחיר הארוחה נוטרל מהכתבה ,כדי
שהבחירה תהיה לפי טעם האוכל ,לא לפי מחירו .לא מדובר
במסעדות הכי משתלמות ,אלו שנותנות את התמורה הכי
ראויה ,אלא רשימת המסעדות הכי טובות לדעתי .ויתרתי על
מסעדות פועלים ,מזרחיות ,חומוסיות פלאפליות וכו' ,הגם
שאלו המסעדות הכי אהובות עלי .לפרויקט נבחרו רק מסעדות
יוקרה ,כאשר מכל תחום בחרתי שתי מסעדות .הקטגוריות:
בשר ,דגים ,איטלקי ,המבורגר ,אסיאתי ומזרחי (לא חומוסיות
אלא כאלה עם ערך מוסף).
איוריםFreepik :

בשרים
מיט
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בהתחלה קראו לה מסעדת מיט אין אנד אאוט ,מה שהפך
אותה למסעדה עם השם הכי פחות מוצלח .קשה להגות
את שמה והוא לא קליט .הקבועים פשוט קראו לה "מיט",
עד שלבסוף זה הפך לשמה הרשמי .עזבו את סוגיית השם,
המסעדה נחשבת מיום היווסדה למסעדת בשרים מדוברת
בעיר.
מדובר במסעדה שנולדה מתשוקה לבשר מעולה ומציעה
ללקוחות נתחי בשר משובחים ,המטופלים במקצוענות,
מיושנים בחדר יישון מיוחד ונצלים בדיוק מרבי לנגד עיני
הסועד ,על הגריל הממוקם במרכז המסעדה .בכניסה למסעדה
עוברים דרך מקרר היישון ,ומי שיושב בחוץ גם זוכה לצפות
בתנור העישון שמוצב בחוץ .החלל המרכזי בנוי סביב גריל
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רק בשר
ובר ,ובנוסף ניתן לבלות בחצר גדולה המשמשת את המסעדה
ביום ,ופועלת כבר בלילה .את בעיית הריחות והעשן מנסים
לפתור באמצעות הרבה מאווררים שעובדים נון סטופ .הבעלים
בוחרים את נתחי הבשר המובחרים מעדרים שגדלים ברמת
הגולן .לצד האנטריקוט ,הסינטה והפילה ,המסעדה מציעה גם
נתחי פורטרהאוס ופריים ריב ,כשהבשר המשובח עובר יישון.
את המסעדה מייחד גם ארון עישון לצליית נתחי בשר
מובחרים בשלמותם ,כשארון העישון מעניק לבשר טעם
פירותי הנובע משימוש בעצי הדר ודובדבן .מדובר בארומה
מיוחדת וטעמים שלא מוכרים לחיך הישראלי ,כשצליית
הבשר מתבצעת בטמפרטורה נמוכה של  90-110מעלות במשך
שעות ארוכות .גאוות המקום היא צלעות העגל ,שעושנו
בחום נמוך בתנור העישון כל הלילה אותן ניתן לאכול אפילו
בכפית ,ללא שימוש בסכין ומזלג.
מעבר לאיכות הבשרים ,מסעדת מיט היא סוג של שמורת
טבע בלב מרכז הכרמל .היא נמצאת בשדרות הנשיא ,אבל
כאילו נמצאת בפלנטה אחרת .כיוון שהיא נמצאת בחצר
האחורית של המבנה ,היא מרוחקת ומבודדת מספיק כדי לתת
תחושה אחרת .המסעדה כולה מכוסה עצים ,כולל התקרה,
וכפי שהיא מגדירה עצמה באתר שלה ,מדובר בניסיון ליצור
תחושה של בקתה באיזה כפר בהרי האלפים .האוכל לעומת
זאת ממש לא שוויצרי ,לא פונדו גבינה ושאר שטויות ,אלא
בשרים ודגים עם השפעה ארגנטינאית ומקסיקאית מובהקת.
אחרי שינוי משמעותי בתפריט ,כיום המסעדה מציעה בשרים
כבעבר ,וכן תפריט מקסיקאי מעניין ,שכולו גם כן בשרי ,וכן
תפריט של דגים ופירות ים.
בתחילת הדרך היא הייתה אחת המסעדות היקרות בעיר.
לא שהיום היא זולה ,אבל העסקיות שלה הן מן המשתלמות
ביותר שיש ,ולא כי הן זולות ,הן לא ,אלא משום שהן מציעות
ארוחה בסטנדרט גבוה בהרבה מרוב העסקיות בעיר.
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כמו מסעדת מיט ,גם כאן יש לנו מסעדה עם שם מחייב.
"רק בשר" מתעקשת להישאר נאמנה לשם שלה ,רק בשר
תרתי משמע .מסעדות בשרים אחרות מציעות גם דגים או
מנות טבעוניות ,פסטות ,סלטים ,מתוך הנחה שבכל משפחה
קרניבורית יהיה גם איזה צמחוני או גרוע מכך ,טבעוני,
ושצריך להתחשב גם במוכי הגורל שבחרו להתרחק מבשר .לא
במסעדת “רק בשר”.
המסעדה פועלת במבנה טמפלרי מרהיב משנת 1872
באווירה אינטימית ,אוכל מעולה ,ניהול מקצועי ותחושה
יוקרתית עם מחירים סבירים .במקום ויטרינה עם תצוגת
בשרים ,והלקוח בוחר את הנתח.
אחרי שהקצב חותך ,הלקוח מציין מידת עשייה וזהו.
התשלום כמו באטליז לפי סוג וכמות ההזמנה .אפשר לנסות
לחפש בין המנות הראשונות (שגם הן בעיקר בשריות ,כמו
רוסטביף ,קרפצ’ו וצלי בקר) איזו מנה שאינה על טהרת
הבשר .בהצלחה ,אולי תגלו שיש לחם הבית עם מטבלים,
חציל קלוי ,פטריות מוקפצות ,סלט עשבים ואנטיפסטי.
עדיף להזמין נשנוש בשרי קל ואז להתלבט קשות בין כמה
וכמה סוגי בשרים איכותיים – אנטריקוט ,סינטה ,נתח
קצבים ,פילה.
בזכות השיטה שבה מזמינים מהאטליז מה שרוצים ,אפשר
לרקוח מיקסים לתפארת .במקרה כזה ,המלצר גם ייתן טיפים
כשהבשר מגיע על גבי גריל קטן .הוא ימליץ באיזה סדר כדאי
לאכול הבשר כדי שלא יתייבש .תמיד כדאי להקשיב לטיפים
של מומחים.

