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זה הזמן לנקות את הכבד! מגוון מוצרים מתאימים

 פורמולות סיניות של “זן צמחים”
  לטיפול ומניעה של מחלות חורף, כאבי גרון, 

דלקת בדרכי השתן, שיעול, שפעת ועוד
תוספי תזונה l מוצרים ללא גלוטן

מוצרי קוסמטיקה טבעיים 
מזון אורגני l מגוון קטניות אורגניות

 מוצרים אלטרנטיביים לתינוקות
 מוצרים לשיער ולגוף l גלידות ללא חלב

גבכל מקום מתוקן הייתה המ
מונפורט  לאגם  הסמוכה  סעדה 
הופכת להצלחה מטאורית. בלב 
חביבה,  תיירותית  אטרקציה 
מעל  ממש  שממוקמת  מרפסת 
נשקף  כולו  כשהאגם  המים 

גאליך על רקע הרי הגליל שמא
חוריו, שפע של מרחבים מסביב 
לטובת זאטוטים חסרי סבלנות, 

המו אירועים  שלושה  גושניים 
ניים במהלך השנה, איך אפשר 

שלא להצליח?
החליף  הזה  שהמקום  אלא 

גכמה וכמה ידיים, ידע ימים טו
ומעו וטובים פחות,  יותר  גבים 
הפוטנצי למרות  נסק,  לא  גלם 

אל. אולי טעויות של הזכיינים, 
האגם  הצולע של  הניהול  אולי 
פרויקט  אולי  שיגרה,  בימי 
שם  שנתקע  הגרנדיוזי  הבנייה 
ואולי שילוב של  בשלב השלד 

כל אלה.
את  להפעיל  החל  לאחרונה 

גהמסעדה יזם חדש, נזיל אנדרי
מסעדת  את  גם  שמפעיל  אס, 

המס בתרשיחא.  גטרנסילבניה 
"מקום  חדש,  שם  קיבלה  עדה 
)שונה  חדש  תפריט  באגם", 

גלגמרי מטרנסילבניה( ואני מיי
הפו סוף  שסוף  ליבי  בכל  גחל 

טנציאל יתממש, לטובת תושבי 
האזור, התיירים וגם היזם. 

נזיל הוא אחד שלא רץ לשום 
מקום. הוא בונה את עסקיו צעד 
אחר צעד, בהתמדה ובעקשנות 
מקום  לשום  לרוץ  בלי  אבל 

וצלצו רעש  מידי  יותר  גובלי 

לים. בימים אלה המסעדה שלו 
עדיין בהרצה. התפריט מתגבש, 
המראה  על  עבודות  טיפונת 
החיצוני ואימוץ הרגלי עבודה. 
לומדים את הצרכים של המקום, 

מבי הקהל,  לתגובות  גקשובים 
האופייניים  האילוצים  את  נים 
למקום. למרות זאת, התעקשתי 
לבחון כבר בשלב מוקדם זה. אז 
לעבוד  צריך  עוד  הצוות  נכון, 

האו אבל  הפינישים,  על  גקצת 
כל כבר טעים והישיבה נעימה 

בהחלט, והחוויה טובה.

עם  ופתחנו  שלושה,  הגענו 
טחינה  חומוס,  סלטים:  מבחר 
טאבולה,  ירקות,  סלט  ירוקה, 
גזר  סלט  פטריות,  עם  פלפלים 
הדרים.  ריבת  עם  כבד  ופטה 
הסלטים כולם טריים וטעימים, 
לרייטינג  זוכה  הכבד  כשפטה 

הגבוה ביותר. 
הזמנו שלוש עיקריות שונות. 
אני הלכתי על צמד דגי סרגוס 
שהיו טעימים מאוד והלכו מצוין 
צלחת  על  שלידם.  הצ'יפס  עם 

ממול מנת  נחתה  ממולי  גאחת 

אים שכללה קישואים ממולאים 
ועלי גפן, עם רוטב יוגורט. הם 
הממולאים,  למדיי,  טובים  היו 
אך לא נסקו. הם חוסלו כמובן 
בהחלט  אפשר  אבל  תום,  עד 

לשפר קצת.
נחתה  צעירה  הכי  בצלחת 
ריב  פריים  גדולה:  הכי  המנה 
עם  העסיסי  הנתח  אנטרקוט, 
העצם שלא איכזב. טעים, עשוי 
)מדיום(  המבוקשת  במידה 

שנשא אפילו  מאוד  גמשביע 
בשביל  מכובדת  די  חתיכה  רה 
וכרסם עד  אבא, שלא התבייש 

העצם. 
מש כנאפה  חלקנו  גלקינוח 

פחתית ענקית וטובה, לא מאוד 
מתוקה, אבל טעימה וקלילה.

ומטה.  סבירים  המחירים 
באזור  נעות  הראשונות  המנות 
ה-30 שקלים, והעיקרית היקרה 
מוגג במקום   .90 עולה  ביותר 

שות גם ארוחות בוקר. 
הרצה,  של  זו  בתקופה  גם 
בהחלט  היא  באגם"  "מקום 
אופציה טובה לארוחת צהריים 

גנעימה וטעימה, לבילוי של לפ
ולארוחת צהריים של  נות ערב 
משוכנע  אני  שבת.  או  שישי 
שמיום ליום היא תלך ותשתפר, 

גואולי סוף סוף תבוא עדנה לפי
נת החמד הזו.

אגם  שפת  על  באגם,  מקום 
מונפורט, 04-9574852, -050
ימים  שבעה  פתוח   .9975918

בשבוע.
* הכותב היה אורח המסעדה

האגם המתעורר
"מקום באגם" על שפת אגם מונפורט מהנה כבר בתקופת ההרצה ומסתמנת 

כמסעדה הנכונה במקום הנכון 
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