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קביים, על שעון בא אורי לפתיחה. אביו את שליווה ,18ה־ בן אורון,
במיוחד. עליז נראה זאת, למרות לו. שאירעה מתאונת־דרכים כתוצאה

 ,אביר .
 השולחן
המרובע

 אשת־יחסי־הצבור המיסעדה עבור
 קהל בא לחוכיץ׳, יונה שלה,

יק בפרוות עטופות ונשים מהודר
 האלה הפיגורות בל למראה רות.

 פומפיאה ימי מישהו:״אלה הפטיר
האחרונים.״

פו קליינטים בלטו הקהל בץ
 רונן, גי׳קי של רבים טנציאליים
 מיסעדותיהיוקרה בעלי יושב־ראש

 המיס- של הבעלים ואחד בישראל
 יוע- שני שם היו היפאנית. עדה

 שר־הביטחודל- של ציו־לשעבר
לנ־ אלי — שרץ אריק שעבר,

 בחברת כץ, מנפרד בגרמניה, הפיצות מלךהתחרות
 בא כץ טרזה־מה. היפהפיה הטייוונית •המלצרית

בתל־אביב. בטיילת חדשות מיסעדות שתי לפתוח כדי במיוחד לישראל

״̂שרו1 החתבע הגוולה ההצגה
הטבח לסועדים. הצגה יו־פיה טואה הטייווני הטבח

 הפיל בשר את חותך ביפאן, במיסעדות בעבר שעבד
 הנהני האורחים, לעיני הפלאטה על קטנות לקוביות
המרובג השולחן על לעיניהם המתבשל האוכל למראה

 לפי בדיוק בוצעה הצנה די
 סביב היפאני, הטקס כללי י י

 פל־ שבאמצעיתו מרובע, שולחן
והת הסועדים ישבו טת־מתכת,

 הטיי־ הטבח של בביצועיו בוננו
 קצוץ, בצל נטל המאסטרו וואני.
 קלא־ סרטנים, משובח, פילה בשר
 הכל קצץ הוא לוקוס. ודג מרי

 מיוחד, קופיץ בעזרת לחתיכות
 מוזהב, מיכסה המזץ על הניח
 והוסיף האדים על לשמור כדי

סו לגל חילק המנות את נבטים.
 כל ליד שלידו. נייר־בסף על עד

 שלושה עם קעריות הונחו סועד
מ במיוחד שהובאו רטבים, מיני :
ב הבשר את טבלו שבהם יפאן, .
תא :התוצאה קיסמי־מאכל. עזרת ■
לחיו־. ווה 5

 בעוד בדיוק, פלטה אותה על
 סביב ביניהם משוחחים הסועדים י,
 הטבח לקח ומתבוננים, השולחן י

 שבתוכו פאנקייק, להכנת בצק
 וממש תירס, גרגירי טבולים היו

 תירס עוגית נאפתה העיניים לנגד
בפה. הנמסה

ש היפאני השם הוא סוקיאקי
 שהאגף החדשה, למיסעדה ניתן

 ביסודו. יפאני הוא שבה המרכזי
 המים- לשורת מצטרף אחר אגף

ל אצלנו הצצות הסיניות, עדות
הגשם. אחרי בפיטריות אחרונה

שאירגנה המפוארת, לפתיחה

 השק״ס מנכ״ל היום שהוא דאו,
מ רקנאטי אורי דן, ואורי

 אמנון הדין עורך דיסקונט, בנק
ה מלכה, ורעייתו, רוזנשטיין

 ואשתו כרנוגיץ׳ אריה קבלן
 זאבי, (״גנדי״) רחבעם ריבה,

 איש מ״ריגר־פישמן״, רינר יופי
 יוסי כץ, ,מנפרד המיסעדות

 וחתן הפניקס, מביטוח חכמי
חפר. חיים פרס־ישראל
 פריטים מספר מצויים במיסעדה

 חלק וביניהן יפאניים, אותנטיים
 הם הטבחים והרטבים. הבלים מן

 במיסעדות עבדו אבל מטייוואן,
 קשה כי מסביר רונן ג׳קי ביפאן.

 בגלל מיפאן צוות לייבא מאוד
שם. שדורשים הגבוה התשלום

 בסינית גם המסעדה את ״בניתי
 שהקהל פחדתי כי כיפאנית וגם

ה לאוכל יתרגל לא הישראלי
 אני התגובות לאור עכשיו יפאני.

ה סיני. אוכל שהכנסתי מצטער
מ החידושים, תאב הישראלי קהל
דווקא.״ היפאני השולחן את מלא

 במקום השקיעו וחבריו רונן
 לאיש, ארוחה מחיר דולר. 600,000

 היא ״זנבות״ וללא משקאות ללא
שקל. ל־סססג 800 בין

לאכול. אוהב הישראלי הקהל
היפא שהמיסעדה הרגשה, לי יש

 לה ומחקים ההתחלה, רק היא נית
עבר. מכל יצוצו

אמאובת
שלומית, ובתו

 מחבק פרנקל שלמה האדריכל
 (מימין) אבירמה אשתו את

מבעלי הוא פרנקל בפרוות. העטופות

 הין אף ארכיטקטית שלומית, וממעצביה. המיסעדה
 הגיג בה שההשקעה המיסעדה, לרופא. נשואה

מיפצ אותנטיים כלים בה יש דולר, אלף 600ל־

השחיטה ער
 אוני על תלויים כשר ושי־ י*
 ו״אתא דם חמוצי בגדים קלים, ^

 כמו בדיוק לתורא״, ושחט שוחט
 שרויה חשה את !פסח של בהגדה

 הכל — בבית־המיטבחיים ממש
 ובכישרון בווירטואוזיות מצוייר

להם. מסוגל ליפשיץ אורי שרק
 כלל תחילה האמת, את לומר

 כל-כך הלא בנושא הבחנתי לא
 יאיר של הצילומים אסטתי.
 את לי שהמחישו הם אילן אחי־
צמחוני. כל־כך הלא הנושא

 התערוכה של החגיגית בפתיחה
 אורי של השולחן כל כמובן, נכח,

מכסית.
 הירוו האלה האורחים שכל אחרי

 צהבהב בקוקטייל צימאונם את
 וודקה, של גבוהה תכולה עם

 כדי וטובי-לב, שמחים כולם הלכו
 ציוריו בנושאי רעבונם את לשבור

 שהפכו בשר גושי כמה אורי: של
 בידי ועסיסיים, טעימים לסטייקים

 ברחוב הבית של המעולה הטבח
״ס. ש

מישפחתית שיוה
היתה הלית ר. קטמו הלית היא,

 יש אבות הוותיק המשורר
 המשוררת בתו בחברת

היום קטמור. לדאק בעבר נשואה

■ גל נידה !


