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בן־נריה.

nNiianבמחסן

♦־
אסיה

$TS1$אסיה♦$TS1$
$DN2$אסיה♦$DN2$

הקטנתי---״
משנהיותרנמשכוההכנות

ברחבימקיףלמידהכ/סעוכללו

התפשטאביבבתלהבאזאסיה;

אתו.יחדגדלוהלחץבהדרגה,

מסעדת״טאיזו״,נפתחתעכשיו

שלהיוקרתיתהאסיאתיתהשף

התפריט,נבנהאיךבן־נריה.יובל

קרחסוגיהרבהכךכליוגשולמה

הראשונים?הסועדיםהגיבוואיך

בן־נריהעםקולינרימסע

שלבאתרישלבושותפיו,

ארדדפנה ארדדפנה

טואגאיילהשער:צילום

^׳׳^
אתמניעמיהבאז?הו

אתהתחילמיהבאז?

אחרמקוםמרועהבאז?

■atאירלא?והשניבאזיוצר

מופץ?הבאזאיךמתפתח?הבאז

הפולי־מהימהבאז?אכפתלמי

טיקה

$TS1$הפוליטיקה$TS1$

$DN2$הפוליטיקה$DN2$השורהמהיהבאז?שמאחורי

מיתר־הבאזהאםבבאז?התחתונה

גם

$TS1$מיתרגם$TS1$

$DN2$מיתרגם$DN2$?זמני?הואבאזהאםלהכנסות

כישלונות?ללוותיכולבאזהאם

ולאאחדנושאעלעולהבאזמרוע

שמ־התהליכיםמהםמשנהו?על

באזבזים

$TS1$שמבאזבזים$TS1$

$DN2$שמבאזבזים$DN2$מב־מקרההנהבאז?כל

חן

$TS1$מבחן$TS1$

$DN2$מבחן$DN2$יובלששמואחרצעירשףשל

אתמטלטללגביושהבאזבן־נריה,

בתלאחתמסערהושלהמערכות,

הפרויקטשהיא״טאיזו״,אביב,

הכנות,שלמשנהיותראחרישלו.

אופטימ־ובתנאיםבמרץשנעשו

ליים,

$TS1$,אופטימליים$TS1$

$DN2$,אופטימליים$DN2$שבו־לפנינפתחההמסעדה

עיים

$TS1$שבועיים$TS1$

$DN2$שבועיים$DN2$.סוף!סוףלהרצה

בא־ראשונהבפעםאליופנינו

פריל

$TS1$באפריל$TS1$

$DN2$באפריל$DN2$,אתשעזבלאחראשתקד

״הרברטמסערתשלכשףתפקירו

התמקצעשבהאביב,בתלסמואל״

שישתתףכריקסמים,עשהובה

מב־כשףהתראייןפסחבמוסף

טיח,

$TS1$,מבטיח$TS1$

$DN2$,מבטיח$DN2$שגדלמוכשר,ג׳ינג׳י,31בן

במ־כןלפניועברציוןבמבשרת

סעדת

$TS1$במסעדת$TS1$

$DN2$במסעדת$DN2$,פלאזהובשרתון״רפאל״

והשתלםקרוש,שלוםהשףתחת

סבםטיאןבסןArzacבמסעדת

Le^״שבספרי bernadin

הבא״כ״דברוסומןיורק,בניו

אזהיתהשלו.הקריירהאורךלכל

מסערתעלעוברשהואשמועה

סירבהואיוקרתית.אסיאתיתשף

עלשהעבודהבנימוקלהתראיין

והואראשונייםבשלביםהמסעדה

הוסיף:גםהואלחכות.מעדיף

׳מבטיח׳שהמלהרוצהלא״אני

עוברעכשיואנילגבי.שובתיכתב

ההבטחה״.מימושעל
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טואגאילצילומים:rnunלאהיאוזד»\נות"טאיזו".

הת־שוב,ניסינוהשנהבראש

בקשנו

$TS1$התבקשנו$TS1$

$DN2$התבקשנו$DN2$הדבריםיהיומהלהמר

שה־הבטחנוהחורף,אתשיעשו

מלה

$TS1$שהמלה$TS1$

$DN2$שהמלה$DN2$בכתבה,תופיעלא״הבטחה״

ההצעהאתדחהשובהואאבל

בתה־עדייןשהמסעדהוהסביר

ליך;

$TS1$;בתהליך$TS1$

$DN2$;בתהליך$DN2$ממנהרחוקשלנו״הרעיון

אנחנוראשונה־עיקרית־וקינוח,

שא־למסעאנשיםלקחתרוצים

נחנו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$.בשירות,יתבטאוזהעברנו

באוכל.וכמובןובמקום,במוסיקה

גדולחזוןהזה.לעסקחזוןיש

וגםבולעובריםבקשרגםמאור

בו״.שיאכללמי

בס־לחכותהסכימובמערכת

בלנות,

$TS1$,בסבלנות$TS1$

$DN2$,בסבלנות$DN2$התעוררהבינתייםאבל

להקיםלוקחזמןכמההשאלה:

25שלפניזינגר,בנג׳ימסערה?

״פנטוםמסערתאתפתחשנה

בתלהאופרהבביתהאופרה״

״טא־אתניהלמכןולאחראביב,

קאמארו״,

$TS1$,״טאקאמארו״$TS1$

$DN2$,״טאקאמארו״$DN2$״לימונדה״מסערתאת

אחרהואג׳ו״,״קפהרשתואת

״במ־לדבריו,ב״טאיזו״.השותפים

סעדות

$TS1$״במסעדות$TS1$

$DN2$״במסעדות$DN2$קורםתהליךאיןאחרות

משניםואזהמסעדהאתפותחים

הל־דרישתפיעלהקונצפטאת

קוחות.

$TS1$.הלקוחות$TS1$

$DN2$.הלקוחות$DN2$שלמסעהיההזהבמקרה

הכניסהלפניחורשיםשלושה

רקשבועייםעברואחריולמטבח,

ושמנים.תבליניםתערובותעל

לאטעמים,שלתשתיתהתוווכך

מסע־פהאיןלבשל.התחילומיד

רות

$TS1$מסערות$TS1$

$DN2$מסערות$DN2$בנושאיגםכזו,הכנהרמתעם

settingבספרווחזון.שירות

the Tableהבע־מאייר,רני

לים

$TS1$הבעלים$TS1$

$DN2$הבעלים$DN2$בניוקפה׳םקוור׳יוניוןשל

הקמתתהליכיעלמספריורק,

שקורהלמהרומיםוהםמסערה,

עלהסרטאתמזכירגםזהפה.

כל׳אלבולי׳.במסעדתהעבודה

כלכליגבלנושהיהמשוםזאת

״אחדבךנריה:

הטיולמשיאי

היהבווייטנאם

אצלבכפראירוח

בליבביתמשפחה

עםבישלנוחשמל.

במטבחהמאמא

חדשסוגוהכרנו

שלמבחינתנו

מזושונהטמפורה,

ומורכבתשביפן

ועמילןאורזמקמח

לקחנואדמה.תפוח

והצלחנודוגמאות

פה״זהאתלשחזר

תקופתלעצמנולהרשותויכולנו

ארוכה״.תכנון

מסערה״זובן־נריה,לדברי

סינימטבחלאהיאאבלאסיאתית

משלנו.משהואלאאולטרה־מוררני

בצורההפרויקטעלעובריםאנחנו

וב־פרט.בכלומשקיעיםמושכלת,

כל

$TS1$ובכל$TS1$

$DN2$ובכל$DN2$,אועלויות,עלנפלחלקזאת

רחוקותפנטסיותאוביורוקרטיה

ולא.כמעטאבלמרי.

מס־אתשעזבתילפני״חורש

ערת

$TS1$מסערת$TS1$

$DN2$מסערת$DN2$אתפגשתיםמואל,הרברט

שנהגהקבועיםהלקוחותאחר

שאנילווסיפרתיהבר,עללשבת

עצמי,משלמקוםלפתוחכריעוזב

עםמענייןמודרניאסיאתימשהו

עלשאלהואשלי.אישיתפרשנות

ברמההכלהשקעה,וצפיסכומים

למחרתטלפונים.החלפנוחברית.

הריןעורךהתקשרבבוקרבעשר

ההצ־אתמקבלשהואואמרשלו

עה.

$TS1$.ההצעה$TS1$

$DN2$.ההצעה$DN2$ומשםהצעה!היתהלאבכלל

וחוזים״.ומתןלמשאהתגלגלזה

צביםבטעותאכלנו

מש־יותרהושקעוב״טאיזו״

מונה

$TS1$משמונה$TS1$

$DN2$משמונה$DN2$יריעלשקליםמיליון

חריגההשקעהזרים,משקיעים

לדבריהישראלי.המסעדותבנוף

הםשלי״המשקיעיםבן־נריה,

ישרא־דרכוניםבעלייהודים

ליים,

$TS1$,ישראליים$TS1$

$DN2$,ישראליים$DN2$,מבי־צעירים,משכילים

נים

$TS1$מבינים$TS1$

$DN2$מבינים$DN2$,חםביתומחפשיםבביזנס

מאורמעשהמבחינתםזהבארץ.

איךרעיונותגםלהםוישציוני,

יש־לגבולותמעבראותולפתח

ראל.

$TS1$.ישראל$TS1$

$DN2$.ישראל$DN2$היאשהמטרהמתעקשאני

זהאםואזפה,להצליחכלקורם

יהיהלדבר.מהיהיהימים,יאריך

אחרכיבקוקטיילים,שואוהרבה

חברתמבעליהואשלנוהבעלים

שהמחיריםככהגדולה,אלכוהול

והמ־נגישיםיהיולקוקטיילים

שקאות

$TS1$והמשקאות$TS1$

$DN2$והמשקאות$DN2$בסיםעלפרימיום,יהיו

טובה.הכיוהוודקהטובהכיהג׳ין

זהאתלעשותיכולתילאבחיים

באנשיםעצמיאתהקפתילבר.

מהם.חלקהיאשיצירהאדירים,

היהבתהליךהראשון״השלב

הטיולבעקבותהרעיונות,שלב

למקאו,לטייוואן,לאסיה,שלנו

םיטיהוצ׳ימיןקונג,הונגקנטון,

המטבחמנהליעםיחדוקמבודיה,

הח־אבון.ודורשטייןאליהעתירי,

וויה

$TS1$החוויה$TS1$

$DN2$החוויה$DN2$אליהחותריםשאנחנוהכללית

לאסיה,המסעסיפורהיאבמסעדה

בעיצובבהכלנוגעהזהוהמסע

המר־הצבעים,הטעמים,ובשילוב

קמים,

$TS1$,המרקמים$TS1$

$DN2$,המרקמים$DN2$והטכנולוגיות״.החומרים

אמביוולנטיים:מהמסערשמיו

מענייןנראההקנטונזי״האוכל

לאפעמיםהרבהוכן,בעינינו,

מיןמילאנואכלנו,מהזיהינו

פעםשאףבסינית,טוטוטופס

מש־לאזהאבלתורגם,לא

נה.

$TS1$.משנה$TS1$

$DN2$.משנה$DN2$רוח.הלךניואנסים,טעמנו

מטבחאתגםזובצורהקיבלנו

אכלנולמשלהסיני,האקםטרים

דב־כלליובאופןצבים,בטעות

רים

$TS1$דברים$TS1$

$DN2$דברים$DN2$ואנימאור.וחריפיםמוזרים

לאחור,במבטאבלמצרבת.סובל

נהדרת״.חוויההיתהזו

קטנו־שכרוהםבווייטנאם

עים

$TS1$קטנועים$TS1$

$DN2$קטנועים$DN2$נזכרשיכלו,מהכלוטעמו

האוכלדבר,של״בסופובן־נריה.

צר,אבלמאורטעיםהווייטנאמי

בכלעצמןעלחוזרותהמנות

עליםעםמטוגןהכלתפריט,

ההשפעותדומים,הרטביםבצד.

בגטיםחמאה,הכניסוהצרפתיות

קרהאבלטעיםלנוהיהוברווזים.

כמונוראייםדבריםעלשנפלנו

פשוט.מגעילואוכלסבירהרגלי

בכ־אירוחהיההטיולמשיאיאחר

פר

$TS1$בכפר$TS1$

$DN2$בכפר$DN2$משפ־אצלהמקונג,נהרעל

חה

$TS1$משפחה$TS1$

$DN2$משפחה$DN2$עםבישלנוחשמל.בליבבית

חרשסוגוהכרנובמטבחהמאמא

מזושונהטמפורה,שלמבחינתנו

וע־אורזמקמחשמורכבתשביפן,

מילן

$TS1$ועמילן$TS1$

$DN2$ועמילן$DN2$דוגמאותלקחנוארמה.תפוח

קמבו־פה.זהאתלשחזרוהצלחנו

דיה

$TS1$קמבודיה$TS1$

$DN2$קמבודיה$DN2$האוכלבעבורנו.אכזבההיתה

קאריהרבהמעניין,פחותהיה

היהמתפוררות,וביצותמסמנים

המרקמיםעםבטבחיםקשהלנו

שלהם.המסריחותהמחיותשם,

ושרימפסים״.דגיםמחיות

לשטחהעלייהשלפניבחורף

במטבחהצוותהתגבשהמסעדה

בכלאביב.תלבררוםלהשכרה

פר־צעיריםגבריםקבוצתבוקר,

צה

$TS1$פרצה$TS1$

$DN2$פרצה$DN2$יצירתית,פעילותשלבמחול

״ישבן־נריה:סביבושתייהאוכל

מפהיוצאשלאשלמיםימים

ימיםוישמתוסכל.אניואזכלום,

דברכליצירה.זאתנוראטובים

מצלמים,אנחנומכיניםשאנחנו

בליוכותביםמתכון,מתערים

הואמהואומרמדרגאחרכלסוף,

40מתכונים,500מתוךחושב.

20ורקהראשון,השלבאתיעברו

של־המסעדהלמסעדה.ייכנסו

״מתוך

$TS1$של״מתוך$TS1$

$DN2$של״מתוך$DN2$500

יעברו40מתכונים,

הראשון,השלבאת

ייכנסו20ורק

המסעדהלמסעדה.

דיקטטורההיא

מסוימת.ברמה

לטעם,בנוגעאבל

נחשב״קולכל

מסוימתברמהדיקטטורההיאנו

ההיי־העשייה.ברמתודמוקרטיה

ררכיה

$TS1$ההייררכיה$TS1$

$DN2$ההייררכיה$DN2$,צריךהמטבחכיברורה

בנוגעאבלמדויק,מאורלהיות

קובעוהרובנחשבקולכללטעם,

אני״.רקלאטעים,מה

אתבוחניםהניסוייםבמטבח

קצוותמכלשנרכשוהמכשירים

ומתאימיםאותםמאפסיםתבל,

״אנח־הזה.המטבחלמטרותאותם

נו

$TS1$״אנחנו$TS1$

$DN2$״אנחנו$DN2$שיפיקוכדיבמכשיריםנעזרים

תנורגםקנינותאילנדיות.מחיות

בתלייה״,חזירים,לצלייתסיני

נמצאים״אנחנובן־נריה.מתגאה

כברעשינוהיוםההרכבות.בשלב

סאם,לריםבצקפעמיםשלוש

אפויהבטטהבמילוישקוףעמילן

מאםדיםלכלחומה.וחמאהבמלח

מסבירהואאחרת״,צורהתהיה

לרדדנוערשבמקורמכשירומציג

רפימשטחהזהובמקרהשניצלים

רוצהלאשאני״מכיווןםאם.דים

קני־ישראלים,אלאסיניםלהעסיק

נו

$TS1$קנינו$TS1$

$DN2$קנינו$DN2$עובריםשיחליפומכשיריםכמה

אותוויהדקובצקיקפלוהיוםשכל

קטןסיניאוהזאתהמכונהאוזה

בסדנאותכשהשתתפנומערוך.עם

זההתאילנדיותבמסעדותבישול

דברכללעשותנאלצנונורא.היה

בעצמנו״.קטן

שיינגורטארריאןהקונדיטור

בר־שלוהםברינהאתשםפיתח

צינות

$TS1$ברצינות$TS1$

$DN2$ברצינות$DN2$עבדתי״שבועכימאי:של

כרגעהואהסירופ.שלהתיבולעל

הל,ליים,כפירורדים,עלימכיל

רוםתפוחים,סיידרטבעי,וניל

סיניקינמוןדקלים,סוכרכהה,

מנטה״.וקימל

השראהמעוררשהכיהמקום

המחסן.הואבן־נריהשלמבחינתו

בספירת־מלאי־ניים־דרופינגית־

של־מצרכים־אקזוטים,

$TS1$,בספירתמלאינייםדרופינגיתשלמצרכיםאקזוטים$TS1$

$DN2$,בספירתמלאינייםדרופינגיתשלמצרכיםאקזוטים$DN2$בן־נריה

פותחפעםומריבשפעמתגאה

קושו,״יוזולהריח:כריצנצנת

ירוק.צ׳יליעםלימוןמיץמחית

עו־שאנחנותמרינרישחור,אורז

שים

$TS1$עושים$TS1$

$DN2$עושים$DN2$,פרישחור,שומשוםבעצמנו

צ׳ילישטוח,אורזההורי,הקוקאם

אב־חילבה,עליקארי,עלימהודו,

קת

$TS1$אבקת$TS1$

$DN2$אבקת$DN2$,שחור,מלחאניס,כוכבימנגו

את־שמניםשחור,שומשוםשמן

ריים

$TS1$אתריים$TS1$

$DN2$אתריים$DN2$פטריותוליימים,תפוזיםשל

לבנה.סויהמיוחדות,ואטריות

בע־עושיםאנחנוהכל״כמעט

צמנו,

$TS1$,בעצמנו$TS1$

$DN2$,בעצמנו$DN2$עםניסינושמוגזם.ממהחוץ

תחוםבכללחרשיומרהטיפה׳לה

הסוףערדברכללפרמטשנגענו,

ביקורתבליאבלהחסר,אתולמלא

אוכליםכולנוהמסעדות.יתרעל

החדשנותלנו.וטעיםהעיר,בכל

מש־רקהיאשלנו,המטרהאיננה

רתת

$TS1$משרתת$TS1$

$DN2$משרתת$DN2$הזמןובמסגרתהמטרה,את

והבאנודבריםהמצאנולנושהיתה

שהת־דבריםהיולארץ.דברים

עקשנו

$TS1$שהתעקשנו$TS1$

$DN2$שהתעקשנו$DN2$,פילטריזציהכמועליהם

טעמיעלשתשפיעלמים,נהדרת

והקפה״.התההמרק

שגויסבמסעדהשותףלאור,נדב

הפיננסיהרכשמנהללתפקיד

שלהםו־שףהיהשלה,והלוגיסטי

לדבריו,םמואל.בהרברטבן־נריה

יורעשיובלהאוכלאתמכיר״אני

שפים,הרבהעםעברתילעשות,

ראיתי.לאיובלשלכמווהבנהירע

מרי,יותרלהשתפךרוצהלאאני

מפרקהואשונה.משהובוישאבל

עללאמבין,הואובקיצורומרכיב,

מביןהואאלאאינטואיציה,בסים

רמתלוישטקסטורות,טעמים,

שלאאוכלעלגבוהההסתכלות

קרובות״.לעתיםבהנתקלים

כריזמהרגשנות,

ויצירתיות

ינוןפרופ׳שלבנםהואבן־נריה

החוקריםואחראימונולוגבן־נריה,

המנגנוניםשלבעולםהמובילים

זיוהר״רושללסרטן,המובילים

מומחיתילדיםרופאתבן־נריה,

בי־הרסההחוליםמביתבגנטיקה

רושלים.

$TS1$.בירושלים$TS1$

$DN2$.בירושלים$DN2$האחראחים,שנילויש

סטוד־ואחות,חייל,והשנימהנדס

נטית

$TS1$סטודנטית$TS1$

$DN2$סטודנטית$DN2$.לרפואה

עכשיו?אתהכמהבןיובל,

הולדת.יוםחוגגמעטעור31

״.31בןלהישארמעדיףאבל

בכךיתרוןשישחושבאתה

צעיר?שאתה

גםצעיר,שאנירקלא״בוודאי,

עזוז,לערייתרון.הואשליהסטטוס

כל־שניהכלבסךישוליזוגי,בת

בים,

$TS1$,כלבים$TS1$

$DN2$,כלבים$DN2$היאקל.ממשלאזהגםאבל

ולמ־אותי,וגםהביתאתמחזיקה

רות

$TS1$ולמרות$TS1$

$DN2$ולמרות$DN2$שהיתההארוכהההכנהעבודת

טיפטפתישבהשנהשלתקופהלנו,

להיותעומרלאשזההזמןכללה

קל״.לאזהקל,

הייתמהטבח,הייתלאאם

עושה?

לחו־נהפךשהייתילהניח״סביר

קר,

$TS1$,לחוקר$TS1$

$DN2$,לחוקר$DN2$שלטוןעםממשפחהמגיעאני

מכלבמדעניםמוקףביקורתיות,

לקראתלבשלהתחלתיהכיוונים.

בתלקטנהבמסעדההצבאסוף

מב־היוההוריםבהתחלהאביב.

סוטים

$TS1$מבסוטים$TS1$

$DN2$מבסוטים$DN2$,חבריםוהזמינומהבישולים

מהאתלטעוםפרופסוריםשלהם

הצ־שירותיאחריואז,מכין.שאני

באי

$TS1$הצבאי$TS1$

$DN2$הצבאי$DN2$לטיוליצאתיצה״ל,בתזמורת

ללמודשאחזורביריעהשנהשל

בררוםהטיולכלבאוניברסיטה.

אוכלרקעצמיאתמצאתיאמריקה

מלאתיקעםהסתובבתיומבשל,

הב־הזמןועםובתבלינים,בסכינים

נתי

$TS1$הבנתי$TS1$

$DN2$הבנתי$DN2$זהעםלהילחםלאעדיףשאולי

אותיהכריחוהוריאבלולבשל.

נרשמתיללמוד.ללכתזאתבכל

והיסטוריהפילוסופיהללימודי

נקו־כמהלינותרובאוניברסיטה.

דות

$TS1$נקודות$TS1$

$DN2$נקודות$DN2$המםערנותהתואר.להשלמת

אתמאתגרתהזמןכלהישראלית

הגדוליםהמנטוריםאחרעצמה.

הקטלי־היהרושפלר,יונתןשלי,

זטור

$TS1$הקטליזטור$TS1$

$DN2$הקטליזטור$DN2$במ־הסיפורכלשלהרציני

סעדה,

$TS1$,במסעדה$TS1$

$DN2$,במסעדה$DN2$להודואותישחיברוהוא

ולתבלינים״.

חכםלאאתההלב,עלידעם

טבח?להיותמכדי

ישאדיר.פלוסזהחכם״להיות

הצליחושלאחכמיםאנשיםהמון

וישבחייהם,מקוריאחדדברליצור

חכםלהיותשכן.אידיוטיםהרבה

שישולהביןאופרציותלמנףזה

מאחוריופונקציותמנגנוניםהרבה

להגיעכדיקשהעובדאנידבר,כל

המקצועהואשליהמקצועלמשהו.

יצירה,סיפוק,בוישבעולם.הטוב

מעריךאניאנשים,עםאינטראקציה

ליצוראפשרשבומקצועעודשאין

שמשפי־דבריםכךכלקצרבזמן

עים

$TS1$שמשפיעים$TS1$

$DN2$שמשפיעים$DN2$אנשים.הרבהכךכלומזיזים

יותרחזקזיכרוןישאנשיםלהרבה

שהםתמונהכלשלמאשרמאוכל

אדרנלין,גםבזהישבמוזיאון.ראו

עמוד 3
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״הםסעדנות

הזמןכלהישראלית

עצנזה.אתמאתגרת

המנטוריםאחד

יונתןשליהגדולים

)למטה(,רושפלד
הקטליזטורהיה

כלשלהרציני

במסעדה,הסיפור

אותישחיברוהוא

ולתבלינים״להודו

אפלבאוםתומרצילום:

מאודטסטוסטרון,צבאי,חצימשהו

תכונותשדורשמקצועזהממכר.

רגש־שיגעון,היפראקטיביות,של

נות,

$TS1$,רגשנות$TS1$

$DN2$,רגשנות$DN2$כזה.ואניויצירתיות,כריזמה

במשרד״שעותלשבתיכוללא

הקרחעידן

ספוריםשבועותינואר,בסוף

המסעדה,לשטחהעלייהלפני

במסע־טעימותארוחתנערכה

דת

$TS1$במסעדת$TS1$

$DN2$במסעדת$DN2$בתליהודהבןברחוב״שילה״

בן־נריהשלהמטבחצוותשםאביב,

טעימהוקיבלבמקומייםהתערה

בארוחהאמת.זמןשלמהאנרגיות

אינטיאםקרפצ׳וכמומנותהוגשו

שומשוםפוזרשעליוטוביקו,יוזו

עםצבעוניות,דגיםוביצישחור,

מבושלותואטריותרולספרינג

אורזרפיפטריות,סלטקומבו,בציר

לברקפילהנתחטבעוני,יםואצות

וטפטפתלימוןפלחולצדומאורה

אטריותקערתולצדובוטנים,שמן

ועליםויוזו־קושופפאיהמאש,

שלתוכהחריףירוקפלפלירוקים,

לחמ־צח,מרקהמלצריתשופכת

ניות

$TS1$לחמניות$TS1$

$DN2$לחמניות$DN2$ברווזובתוכןמאורותסיניות

עםטאיווני,ברוטבפיקנטיקונפי

כבושמלפפוןחריף,פלפלכוסברה,

וינראלוטלהצווארתבשילוחסה,

ועלים/רגחמוצהשמנתופראטה,

חמוצה,ושמנתלימוניםטנרורי

בח־אדום־כתמתםמסאמןוקארי

לב

$TS1$בחלב$TS1$

$DN2$בחלב$DN2$ופירותמאודהאורזעםקוקוס

מרקומולים,קלאמרישרימפסים

שאלוט,קריםפיעםצחסרטנים

צרו־וטונהסרטנים,ובשרטוןוון

בה

$TS1$צרובה$TS1$

$DN2$צרובה$DN2$סומן.ואטריותפריכהבחסה

ז׳אמוןגולאבמנתהוגשהלקינוח

ומתוקה.עסיסית

רואיםשילהשלהטאפאםמבר

בקו־אבלבמטבח,הנעשהכלאת

שי

$TS1$בקושי$TS1$

$DN2$בקושי$DN2$,שהסיריםככלכישומעים

צועקיםוהטבחיםיותרמשקשקים

בשי־מתחממת,במטבחוהאווירה

לה

$TS1$בשילה$TS1$

$DN2$בשילה$DN2$אתהמוסיקה,אתמגבירים

מולי,ההגשה.מהירותאתהקצב,

נוצותעגיליהקר,הפסטבחית

חילקהמתנוכיה,תלוייםכחולות

האינטיאס.לצלחותרוליםספרינג

עגילקצוץ,מוהיקןעםטבחלצרה

שלוקעקוענזםעורבאוזן,מורחב

עי־פיזרהיד,כףפרקעלכוכבים

גולי

$TS1$עיגולי$TS1$

$DN2$עיגולי$DN2$בנדיבותחריפיםפלפלים

ביניהםרחבות.לבנותלצלחות

ועםטבחשלכובעעםטבחמתזז

עלאינטיאםמדביקהואדליל.זקן

נצמד.ניילוןממנוומקלףהצלחת,

בטו־בתנועותבשקט,עובדיםהם

חות

$TS1$בטוחות$TS1$

$DN2$בטוחות$DN2$״מיומנה״.להקתשל

היההמקום,שלהשףכהן,שרון

העניינים,מהתקדמותמרוצהדי

במ־אצלובן־נריהשלמהאירוח

טבח

$TS1$במטבח$TS1$

$DN2$במטבח$DN2$בן־שהגיע.הסקרןומהקהל

נריה

$TS1$בןנריה$TS1$

$DN2$בןנריה$DN2$מולשלוהזהלרגענתןלא

אףמשליטתו,לצאתהלקוחות

הקפידהואשלו:אינהשהמסעדה

יוצאתשהיאלפנימנהכללבדוק

ששמעואוםטריותזוגלשולחנות.

הקבלהמפקירהזאתהמסעדהעל

האוכל:עלאומרותשלהןבהוסטל

נהדר״.זהאבלחריף״זה

הוא״טאיזו״שלהברמנהל

שפיתחמנצור,איציקהמיקסולוג

קוקטיילים12המסעדהבעבור

משקאותעלהמתבססיםייחודיים

בסירופיםפרימיום,אלכוהול

ובתב־ביטרסתמציותייחודיים,

לינים

$TS1$ובתבלינים$TS1$

$DN2$ובתבלינים$DN2$בן־שלמהמזווההאקזוטיים

נריה.

$TS1$.בןנריה$TS1$

$DN2$.בןנריה$DN2$הולכים״אנחנומספר:הוא

ביותרהמודרניתהמסעדהלהיות

אםבארץ.לקרחשקשורמהבכל

השקע־מחשבהכמהיודעתהיית

נו

$TS1$השקענו$TS1$

$DN2$השקענו$DN2$...קרחסוגיחמישהיהיובקרח

36שלקובייהובתוכםבמסעדה,

הקובייהלי,הידועפיעלמ״מ.

בארץכיוםשמוגשתגדולההכי

מלוןשלמ״מ32ה-קובייתהיא

קרחיבש,קרחיהיהבברהילטון.

הוויסקי,עבורעגולקרחכתוש,

שקוףוקרחפסיפלורה,שלבגורל

שמיוצרקונוס,בצורתלחלוטין

ההפוכה.האוסמוזהמערכתבעזרת

שמיוצרלקוקטייליםקרחגםיהיה

מעלות,24מינוסשלבטמפרטורה

במינוסשמיוצררגיללקרחבניגוד

בשילה,ערבבאותומעלות״.16

עסוקיםהיוהמסעדהלקוחותכל

ובהתגאותשלהםהמנותבצילום

תלו־לאסוףבמקוםשםבהיותם

לית

$TS1$תלולית$TS1$

$DN2$תלולית$DN2$ול־עינייםלעצוםבכף,אוכל

תת

$TS1$ולתת$TS1$

$DN2$ולתת$DN2$לשקוע.לטעמים

בהרצההצפרדעיםגם

״טאיזו״נפתחההחורשבתחילת

לוינשטייןבמגדלבמיקומהלהרצה

בינתיים(,16)טיומקיןאביבבתל

נגמרולבן־נריהבערב.רקפועלת

ארוכיםימיםרקונותרוהלילות,

שהואבמסעדהעצבים,ומורטי

הואזמן.הרבהכךכלעליהעמל

בחיקשקטההרצהתהיהשזותיכנן

אבלוהספקים,החבריםהמשפחה,

150ממש,שללפעילותנהפךזה

עלמספיקששמעובערב,סוערים

עורמקוםבהשיזמינוכדיהמסעדה

רש־הורעהכךעלשיצאהלפני

מית

$TS1$רשמית$TS1$

$DN2$רשמית$DN2$טלפוןמספרשפורסםולפני

להזמנות.

מאור״,ארוכההבניהפה״היתה

20שלמסערהלא״זואומר.הוא

יורעלאאניבסוד.שנשמרהאיש

שהיאשמעוהאנשיםכלמאיפה

גי־הנוכחיבעידןאבלנפתחה,

ליתי

$TS1$גיליתי$TS1$

$DN2$גיליתי$DN2$שוםעללשמוראפשרשאי

מעלהאחרמישהובשקט.דבר

ואזמנה,שלתמונהבאינםטגרם

ומזמיניםטלפוןמשיגיםכולם

לומררוציםלאואנחנומקום.

רשמית.פתוחלאשעדייןלהם

לאעדייןשהכלנראהבמטבח

כנ־זההשנימהצדטוב,מספיק

ראה

$TS1$כנראה$TS1$

$DN2$כנראה$DN2$מפר־אנשיםכיאחרתנראה

גנים

$TS1$מפרגנים$TS1$

$DN2$מפרגנים$DN2$מה״.משום

בן־נריההמסעדהפתיחתעם

ומבסוט.מודאגמתמיד,לחוץ

הקולאתאיבדתישוב״אתמול

אומרהואהערב״,באמצעשלי

כברפתוחהמקוםיין.מכוסולוגם

הראשונההפעםהיתהוזושבוע

לשבת,רקהלעצמולקחשהוא

נראההמקוםאיךולראותלשתות

נראההכל״מפההבר.מןללקוחות

אםפה.יושבאנילכןמאור,רגוע

עלולאניהמטבחאתשובאראה

להשתגע״.

מוכן?הכל

בירהלמסעדהמצטרפת״מחר

Taizuמדהימה, Beerבשיתוף

היאאלכסנדר.מבשלתעםפעולה

ובהירהלאגריתקלה,אסיאתית,

כברשלנוהמיםמערכתמאור.

צפרדעיםאלינוהגיעועובדת.

בהן.להשתמשנתחילשאוטוטו

מב־פגז.עברוזהניסיונותעשינו

חינת

$TS1$מבחינת$TS1$

$DN2$מבחינת$DN2$,מהכלאתקיבלנותבלינים

עובריםשאנוהחקלאיםשביקשנו.

למצואכריהעולםאתהפכועמם

Holybasilמיוחדים,קייליםלנו

מיוחדותבחלקותמגדליםהםהכל

עכשיומייצריםואנחנובעבורנו.

בעצמנו״.קרמיקהכליהמון

מתעסק?אתהבזהגם

לח־כריזמןמספיקלנו״היה

שוב

$TS1$לחשוב$TS1$

$DN2$לחשוב$DN2$מהדרךמאודנהניתיהכל.על

שערלומראפשרשלקחנו.הארוכה

עכ־הקל,השלבאתעברנועכשיו

שיו

$TS1$עכשיו$TS1$

$DN2$עכשיו$DN2$אתלהפוךהקשההחלקזה

ממנותלמציאות.שלנוהתכנונים

לה־לבדנו,אחת,אחתשבישלנו

כפיל

$TS1$להכפיל$TS1$

$DN2$להכפיל$DN2$להתמו־מנות.100ל-אותן

דד

$TS1$להתמודד$TS1$

$DN2$להתמודד$DN2$הגלםחומרישלהמציאותעם

ולהחליטהמטבח,שלוהיכולות

הסוף״.ערלהשקיעבמה

התפריט?בבסיסעומדמה

שאסוראלמנטים,״חמישה

שממסגרמהזהבגימיק.שייתפסו

אותהויעבירשלנוהאמנותאת

נוכחיםהםשצריך.כמוהלאה

כק־אלאבכותרות,לאבתפריט,

בוצות

$TS1$כקבוצות$TS1$

$DN2$כקבוצות$DN2$ומתב־ואלכוהול,מנותשל

טאים

$TS1$ומתבטאים$TS1$

$DN2$ומתבטאים$DN2$המנותבגורליולאבטעמים

אלמ־לכלשלהן.הטמפרטורהאו

נט

$TS1$אלמנט$TS1$

$DN2$אלמנט$DN2$טעמים,מושכלבאופןשירכנו

האל־הםהמיםאםווליום.צבעים

מנט

$TS1$האלמנט$TS1$

$DN2$האלמנט$DN2$התאמנושבתפריט,הראשון

וצ־עדינים,מלוחיםטעמיםלהם

בע

$TS1$וצבע$TS1$

$DN2$וצבע$DN2$,מרק.גםלהיותיכולזהמנחה

כרילפרט,להפסיקמעדיףאני

שיבואולאנשים,דמיוןלהשאיר

והמ־ההגיוניתהחוויהאתויבינו

סודרת

$TS1$והמסודרת$TS1$

$DN2$והמסודרת$DN2$.במיוחדמקפידאניהזאת

הטעמים,איזוןדברים:שלושהעל

הארומה.ואיזוןהטקםטורותאיזון

חשו־דבריםהםומראהצבעיםגם

בים

$TS1$חשובים$TS1$

$DN2$חשובים$DN2$,אח־ניצביםהםאבלבאוכל

רונים

$TS1$אחרונים$TS1$

$DN2$אחרונים$DN2$ברשימה.אצלי

מעניקיםאנחנוההרצה״במשך

ובתמורהללקוחות,הנחה%03

הואמשוב״,למלאמהםמבקשים

לדוגמה:רףמראההואמוסיף.

אםנורהשבאתם!רבה״תורה

ככלרבבפירוטלענותתוכלו

אנחנוהבאות.השאלותעלהניתן

מהע־וללמודלהשתפרשואפים

רותיכם

$TS1$מהערותיכם$TS1$

$DN2$מהערותיכם$DN2$ביקורתמאורנעריךולכן

אהבתםמנותאילוואמיתית.כנה

עלהערותלךישהאםבמיוחד?

לךהרגישאיךשאכלת?מנות

הארוחה?״מבנה

לחמוקפרטלשוםנותןלאהוא

מב־להיותלאמנסה״אניממנו:

סוט

$TS1$מבסוט$TS1$

$DN2$מבסוט$DN2$.שלי.הפולניהצרזהמכלום

יהיוהראשוןשביוםציפיתילא

היוםאםמופלא.ויהיהניצוצות

נהיהחודשייםבעורטובים,אנחנו

אחריוחודשייםמדהימים,כבר

אנימדהימים.יותרעורנהיהזה

היולמשובים.מענהלתתמשתדל

למריבנאליותשהןשחשבתימנות

כאלההיועליהן.התעלפוואנשים

ואנשיםהא,הו־שיהיושחשבתי

מהן״.התרגשופחות

בטוח?לאעדייןאתהלמה

משהוההכנה,עבודתכלאחרי

שצריך.כמולעבודחייב

אתשעשינואמרמיאבל״כן,

יכו־לאההכנהאתהנכון?הדבר

לנו

$TS1$יכולנו$TS1$

$DN2$יכולנו$DN2$והצוותאניטוב,יותרלעשות

הנ־הדברעלשהלכנומסכימים

כון,

$TS1$,הנכון$TS1$

$DN2$,הנכון$DN2$הואבסוףיחליט.הקהלאבל

שתיכ־אנשיםראיתיכברהבוס.

גנו

$TS1$שתיכגנו$TS1$

$DN2$שתיכגנו$DN2$פניעלשלהםהמסעדותאת

וב־ארוכותיותראפילותקופות

כל

$TS1$ובכל$TS1$

$DN2$ובכל$DN2$,הקהלעבד.לאזהבסוףזאת

טרנדיאיכותי,סופרהזהבאזור

לולחדשצריךיוםכלומעודכן,

לנוישחרשים.כיווניםולמצוא

אנחנוגלם.וחומרירעיונותהמון

בינתיים,מספיקלקהלמחדשים

שנו־דבריםגםלהשאירורוצים

כל

$TS1$שנוכל$TS1$

$DN2$שנוכל$DN2$לקפוץלאקדימה.בהםלחרש

החידושיםכלעםהלקוחותעל

אחת.בבת

שאנ־״בזמןאומר:זינגרבנג׳י

חנו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$,וגובר.הולךרקהבאזעובדים

המסעדהאתמאור.גבוהההציפיה

ברנוביץ׳,סיגלעםקרםפיצועיצב

דברשוםכמונראיתלאוהיא

חלל,כלעלחשיבהישבעיר.אחר

לקונצפט.ובחיבוראורגניתבצורה

שלחרשרףיציבשזהמאמיןאני

איןולאירוח.לאוכלסטנדרטים

אבלהזאת.מהמסעדהחששותלי

לז־שאסורלשכוחלאחשובהכי

לזל

$TS1$לזלזל$TS1$

$DN2$לזלזל$DN2$.שמצליחיםמקומותבאנשים

ובסוףיהירות,לפעמיםתופסים

הואכשהעסקזה.עלמשלמים

קטניםלהיותצריךאנשיםלשרת

אנ־גדול.יהיהמולךשהאדםכדי

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$יובלהאלה.ברבריםנופלים

עורוישמזה,חלקרקשהואמבין

שהואאףבמערכתאנשיםהרבה

מביאאחרכלמהעניין.גדולחלק

משלו״.משהו

חשובכילבר,ניגשקרםפיצו

בן־נריה:עלטובהמלהלהגירלו

פוגששאתההאמנים״מעטים

לאזהצניעות.מכזאתשמגיעים

ולהיותעצמךאתלבטלפשוט

באדריכלות,כמובאוכל,נוכח.

והיעדרות׳,׳נוכחותלזהקוראאני

כאדריכלאוכשףמצליחיםאיך

בעיצובאובבישולנוכחלהיות

המקוםאתלבטללהצליחועדיין

שעובריםהאמניםנדיריםשלך.

כמווסיפור,רעיוןקונצפט,עם

הרבההאוכל.מאחוריפה,שיש

בסוףאמנות,לתמללקשהפעמים

אוהבתהיאאםשמחליטההבטןזו

מהקונצפטשבאהיסודלא.או

הת־בן־נריהאותי.שמרגשהוא

חבר

$TS1$התחבר$TS1$

$DN2$התחבר$DN2$והביאולשורשיםלמקורות

להווה.אותם

אופ־בישולישפעמים״הרבה

נתי,

$TS1$,אופנתי$TS1$

$DN2$,אופנתי$DN2$טרנרית״,ארכיטקטורהאו

מבשלאמנם״יובלקרם.מוסיף

אופ־מטבחשהואאסיאתי,אוכל

נתי

$TS1$אופנתי$TS1$

$DN2$אופנתי$DN2$,דברזהמבחינתואבלכרגע

ישבאוכל.חנופהלואיןשורשי.

מבשלכשאתהבאוכל.אמתלו

והמבקרים,הקהלעלרקוחושב

במנותמתגמשאתהבסים,בלי

עמוקיםיסודותלהןאיןאבלשלך

צעיראמנםיובלהתחום.חקרשל

המסעדהאםצעיר־זקן.הואאבל

לאזהריקה,אומלאהתהיהשלו

איש150ל-יבשלהואאםמשנה.

משנה.לאזהאחר,ארםלבןאו

האוכל״.למעןאוכלמכיןהוא

וממשיך:לקרםמורהבן־נריה

אבללקהלמבשלשאנימבין״אני

נעיםהכללעשותמנסהלאאני

יהיולאשאנשיםספקאיןורך.

שהםאוהזה,לאוכלאפאתיים

שעברנו,בדרךשלא.אויתחברו

שאלות,עצמנואתושאלנוחקרנו

דקות״.בחמשנולדלאזה

פילוטים,פעילות,רוחשהמטבח

שא־עדקליות,קילופים,קיצוצים,

חר

$TS1$שאחר$TS1$

$DN2$שאחר$DN2$הכל,״תעזבומודיע:הטבחים

מפרום״.ישלאכול.הזמןהגיע

ההתרגשותמחיר

תשעהאחרונה,שבתמוצאי

מס־מלצרהאמת.רגעבערב.

ביר

$TS1$מסביר$TS1$

$DN2$מסביר$DN2$ישכיהמסעדהללקוחות

שמםו־לתפריט,כרונולוגיסדר

רר

$TS1$שמםורר$TS1$

$DN2$שמםורר$DN2$הטעמים,ברמותעולהבאופן

ומסיימיםמעודנים,שמתחילים

מצייןשבן־נריהאףמאור.חזקים

האחרוןכרכיבהמנהנראותאת

בבישוליו,אליומתייחסשהוא

יםדגיטרטריפהפיות.המנות

שומשוםפריך,אורזקונוםישני

דאוןדגוביציסויהקציפתשחור,

שלמוקטנתגלידהכמונראה

גםבולטיםבתפריטהמזרח.טעמי

מאודיםכיסוניםגאו,ההרמנת

אבקתשרימפס,טייגרבלאקשל

וחו־לבנה,חזרתשחור,שומשום

מץ

$TS1$וחומץ$TS1$

$DN2$וחומץ$DN2$השחורהתהביצישחור,אורז

קקאו,חמאתמעושן,ברווזחזה

אפונה.ונבטיאייםברגלבבות

המעו־התמנוןסלטשליפהמנה

שן

$TS1$המעושן$TS1$

$DN2$המעושן$DN2$בזיליקוםקלויים,בוטניםעם

מנתלבן.פלפלויניגרטאדום,

לחמנייהשלכוסות״״שלושברווז

במקום.שנכבשווחמוציםמאורה

גופיפעילות.רוחשהמטבח

הת־מןתלוייםבמבוקייםתאורה

קרה.

$TS1$.התקרה$TS1$

$DN2$.התקרה$DN2$קי־בחורשממול,בשולחן

רח

$TS1$קירח$TS1$

$DN2$קירח$DN2$מפתחותאתבהפגנתיותהניח

לידהשולחן,במרכזשלוהפורשה

היין.בקבוק

יובל.שלך,הבכורהבןזה

שהואזמןלאורךמקווה״ואני

יחידי״.בנייהיהלא

הר־כךבלבוהשקעתלכןאולי

בה

$TS1$הרבה$TS1$

$DN2$הרבה$DN2$ומאמץ.מחשבה

שבהןקודמותבמערכות״גם

המ־רמתהבעלים,הייתילא

חויבות

$TS1$המחויבות$TS1$

$DN2$המחויבות$DN2$חששאנימזונפלהלא

סביבישהכלרציתיתמידהיום,

השולחנותמניקיוןמושלם.יהיה

יריעלהמנותהגשתלאופןוער

אניאחרת.זהפהאבלהמלצרים.

ישנתיהיוםעראםזה.אתמרגיש

והחרדהההתרגשותהיוםטוב...

דבריםהרבהכךלכלוהדאגה

אניהמחיר.אתגובותבו־זמנית

המנהליםזהואתפדנטיותרגם

מרגישים״.בוודאי

ההרצה,בתוךשבועזה,בשלב

שהאוכללשמועמוכןלאבן־נריה

לשמועמוכןלאהואטעים.שלו

שלו.החדשהבמסעדהשכיף

מדהים.היהאםלהביןרוצההוא

בסוףבעיניו.נחשבלאמזהפחות

למת־בקצרהמספרהואהארוחה

עניינים

$TS1$למתעניינים$TS1$

$DN2$למתעניינים$DN2$סמכומשקיעיםשניאיך

הגבילוולאתקציבלונתנועליו,

כמהאמרולאבניסיונותיו,אותו

מל־להיותיכולהכזוסיטואציה

חיצה

$TS1$מלחיצה$TS1$

$DN2$מלחיצה$DN2$נותןשבעצםצעיר,לשף

שלו,הראשונהבמסעדההכלאת

מרילהישפטוצריךמגבלות,ללא

יכול־כישרונו,מעשיו,עלערב

תו

$TS1$יכולתו$TS1$

$DN2$יכולתו$DN2$.הצלחתכזה,במצבויצירתו

ממגבלותמושפעתלאהמסעדה

מעשיואחרים;קשייםאותקציב

כמנהערב־ערבמוגשיםוכישרונו

עיקרית.

עמוד 4


