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־מסעדת טול היא אחת החבי
גבוהה  רמה  בגליל.  עליי  בות 
תפריט  זמן,  לאורך  שנשמרת 
 – מיוחדת  הכנה  צורת  מהודק, 
טאבון עצים שאחראי על כ-90 
ישר  ומיקום  מהתפריט,  אחוז 
מקום  שום  באמצע  מהפנטזיה: 
נוף הררי  ומול  )כלומר בכליל( 
שמסוגל להרגיע אפילו את רון 

קופמן ביום סוער במיוחד.
שבת בצהריים היא זמן מצוין 
באים  אם  בין  במקום,  לנחות 
את  משלבים  אם  ובין  במיוחד 

החמי באזור.  בטיול  ־הארוחה 
־שייה שלנו, שכללה שני מבוג

רים, שני בני נוער )"מה לטייל, 
־יש לי מבחן בספרות ביום רא

זה  לא  כבר  ואחת שהיא  שון"( 
מהז'אנר  היינו  זה,  לא  ועדיין 
האוטו,  על  עולים  התכליתי. 
חוגגים,  לכליל,  דוך  נוסעים 
בפנים  שולחנות  יש  חוזרים. 
חמימה,  תחושה  בפנים  ובחוץ. 
שנשקף  ונוף  כשקר,  עצים  אח 
מבעד חלונות ודלת. בחוץ אתה 
אוכל באמצע הנוף. מזג האוויר 

שביני למעשנת  סייע  ־הנאה 
בחוץ,  לשבת  אותנו  לשכנע  נו 
החלטה  שזו  חשבנו  הזמן  ורוב 
נשקו  שכבר  בקינוחים,  נבונה. 
נעשה  הצהריים,  אחר  לארבע 

טיפה קריר.
והבעלים,  השף  גבעתי,  ניר 
זימן אותנו כדי להתרשם משתי 
מבשר  שתיהן  חדשות,  מנות 

סינ גלילי  ־לבן: פורקטה, שזה 
ואוסובוקו,  בתנור,  צלויים  טה 
אחרי  בטאבון  הוא  גם  שעשוי 
שהוא נעטף בעלי כרוב טריים. 

מעשה בטאבון
 מסעדת טול הוסיפה לתפריט שתי מנות עיקריות חדשות. 

שליחי העיתון יצאו לדווח מלב האירועים

עוד נגיע למנות החדשות הללו, 
אבל אין סיבה שלא נאזכר את 
לראשונות  שאכלנו:  מה  כל 

פנטס דגים  סביצ'ה  ־חלקנו 
קו חלב  ברוטב  שרימפס   ־טי, 

מאוד,  )טובים  ירוק  וקארי  קוס 
של  סוגים  ושני  מהטאבון(, 
)מהטאבון,  ממולאים  קישואים 
בטלה  ממולא  האחד  ברור(: 
והשני  טחינה;  ברוטב  וצנובר 

־במילוי צמחוני של ירקות ובור
גול ברוטב טחינה. שתי המנות 

טעימות כמו שהן נשמעות.
על  מיכל התענגה  ולעיקריות. 
מעלי  קנלוני  של  צמחונית  מנה 
חברי  שני  ועגבניות.  מנגולד 
נבחרת הנוער חלקו חרב בשרים 
ועופות  עגל  טלה,  )נתחי  זוגית 
משופדים על שיפוד ברזל ענקי 

וצלויים בטאבון( שלעולם אינה 
מאכזבת. הצעירה כרסמה במרץ 
בפורקטה, מאכל שמקורו בצפון 
איטליה וכאן מקבל אופי משלו 
שמדבר  ישראלי  תיבול  בזכות 
היטב עם נתח הסינטה האיכותי. 

־יופי של מנה, שכמו כל מה שיו
צא מהטאבון מוגשת בכלי חרס 

עמיד במיוחד שמיובא ממרוקו.
האוסובוקו היה הבחירה שלי, 
לבחור  מיטיב  שאני  וכנראה 
עם  מיטיב  שניר  כמו  כמעט 
מאכליו. עלי הכרוב שעטפו את 
רגלו של החזרזיר החביב זצ"ל 
ספגו  ומתקתקים,  פריכים  היו 

והש הבשר  של  מטעמו  ־מעט 
תלבו בו בהרמוניה חגיגית. רך, 

־טעים ועסיסי מעלי הכרוב שב
חוץ ועד העצם שבאמצע.

במ קינחנו  ומרוצים  ־שבעים 
וטעים,  איכותי  שוקולד  קפא 

סו ושני  מעולה  חלבה  ־פרפה 
גים של קרמבל פירות, שכן גם 
בתחום הקינוחים הטאבון תורם 
את שלו. הקרמבל הוא תערובת 

־של פירות העונה אפויים בטא
אם  מעל.  בצק  פירורי  עם  בון 
תרצו, קצת כמו פאי הפוך, וזה 

להיט אמיתי. 
־את הקינוחים מלווה תה צמ

שלנו  ובמקרה  וטעים  חם  חים 
גם כמה פרשנויות מאלפות על 

עג ש"י  של  והרוכל  ־האדונית 
חושנית  חווייה  שהשלימו  נון, 

ואינטלקטואלית כאחד. 
חמישי,  פתוח  כליל,  טול, 

שישי שבת, 054-4794472.
* הכותב היה אורח המסעדה
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