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בקרוב :מתחם אוכל ענק בבית ציוני
אמריקה
יום חמישי | 27.10.2016 ,מאת :שירי כץ

צביקי עשת ,המסעדן ממתחם גרינברג שבאזורי חן ,השתלט על בית ציוני אמריקה ויקים בו
מתחם עם ארבעה בתי אוכל בסגנון אמריקאי

חפשו באתר

אירועים מומלצים
מומלצי היום

מומלצי מחר

לכל האירועים
מומלצי סופ"ש

במה
ההודאה  -קריאה מבוימת
חורימ
מה עושים עם ג'ני?
על אביסו זה

עם הילדים
עידן הקרח והדינוזאורים

מוזיקה
 - Echoesמחווה לפינק פלויד
דניאל זמיר
קותימאן Offgrid Ofﬂine -

סרטים
היא
אור בין האוקיינוסים
אמהות רעות
באש ובמים
ברידג'יט ג'ונס בייבי
אמריקה ,הדמיית חוץ .בקרוב בבית ציוני אמריקה

לרכישת מנוי:
לגליון המודפס  /למהדורה הדיגיטלית

הוסף תגובה

אחרי שנברו בקולינריה היוונית במסעדת גרקו ובספר הבישול היווני ,וניסו לפצח את
סודות אוכל הרחוב האיטלקי ב־ PIZZAובג'לטריה ,המסעדן צביקי עשת והשף אליאב
גולדנברג מתכוונים להשתלט על בית ציוני אמריקה .בתחילת  2017השניים יקימו
במקום – המשתרע על פני  1000מ"ר – מתחם אוכל ענק.

רכישת מנוי למהדורה
המודפסת
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המודפסת

כתבות אחרונות

חיפוש מלונות
עיר ,אזור ,מדינה ,מלון

צ'קאין
אוקטובר '16

낦

צ'קאאוט
אוקטובר '16
28

낥

27

אמריקה ,הדמיית חוץ .בקרוב בבית ציוני אמריקה .הדמיות :דן טרויים

דיוויד פרנקל עושה
חשבון נפש בסוף שנה
קשה .ריאיון
דיוויד פרנקל עושה
חשבון נפש בסוף שנה
קשה

אין לי תאריכים מדוייקים
חפ ש
מופעל על ידי

לראשונה מתפרש עשת אל מעבר לגבולות אזורי חן ,שבמרכז המסחרי שלה הקים
ארבעה בתי אוכל .עתה הוא נכנס אל מרכז העיר ,הישר אל לב אבן גבירול ,אל המבנה
של בית ציוני אמריקה .המתחם יעוצב בסגנון ריזורט בפלורידה ,ויכלול מסעדת Soul
 Foodאמריקאית ,קיוסק טאקוס ,בר ובית קפה .עצי דקל קטנים ,ברכונת של מים,
ופוד טראק אמורים לייצר חוויה אמריקאית גורפת.
אדון עולם :מאיר אדוני
שואף להשכין שלום
במזרח התיכון דרך
הצלחת
מאיר אדוני שואף להשכין
שלום במזרח התיכון דרך
הצלחת

המומלצים שלנו

מרחבי הרשת

מי זכה במקום הראשון במבחן שמן הזית?
פואנטה
אמריקה ,הדמיית חוץ .בקרוב בבית ציוני אמריקה .הדמיות :דן טרויים

המתחם ,שהושקע בו סכום צנוע של  6מיליון ש"ח ,עתיד להיות מנוהל על ידי אורי
עשת ,בנו של צביקי ,שמעוניין מן הסתם לקדם את הבר של המקום ,שכן אורי עשת
עוסק במיקסולוגיה .בהמשך מתכוון עשת האב להקים את מתחם פאבליקה בהרצליה.
בכל מקרה מעניין יהיה לראות איך עשת ממציא את אמריקה באזור צפוף כל כך
במזללות ובהמבורגריות מושקעות ואהודות.

אישה ,למטבח13 :
שפיות ששברו את תקרת
הזכוכית של עולם
הקולינריה
 13שפיות ששברו את
תקרת הזכוכית של עולם
הקולינריה

הצצה מיוחדת לביתה עוצר הנשימה של מעצבת פנים
את

מרחבי הרשת

עוגיות
בואו לעקוב ולדבר איתנו גם בפייסבוק ,בטוויטר ובאינסטגרם .עדכונים יומיים על
הכתבות הנבחרות בטיים אאוט ניתן לקבל בניוזלטר היומי שלנו

האופים בדמעה

לעמוד הביתּ | אוכלים שותים | חדשות וכתבות |

עוד כמה כתבות שכדאי לך לקרוא
דוחול ספדי מדיאנא יתארח לערב חד פעמי במסעדת
M25
מרחבי הרשת

Time Out

מרחבי הרשת

מתכונים פשוטים אך
מדהימים עם בצק פילו

 3מתכונים למנה עיקרית
בארוחת החג

נפתח הנקסט דור של פונדק
דה לוקס

Roojoom

האגיס

Time Out

גם אנחנו נדהמנו לגלות את
הבית שעשוי ממכולה

"גם אם החלטתם לחנות
בעבירה ,תהיו בני אדם .אל
תחסמו"

המנה ששיגעה את
האמריקאים עושה עלייה

את
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הכי נקראים
מרחבי הרשת

חמש מסעדות בתל אביב
שפרנקופילים חייבים להכיר

קישואים – כל מה שצריך
לדעת

Time Out

כמוני

1

מרחבי הרשת

 24שעות השבוע החודש

 4מסעדות יווניות חדשות שאתם צריכים להכיר

קינוח חג
האופים בדמעה

2

פי אלף יותר  :ביקורת ברים שיכורה על בר
הדייגו סאן

Recommended by

תגובות

3

 3מסעדות ביסטרו שיפיגו את הגעגוע לפריז

4

כל הקדושים כולם :המדריך המקוצר להאלווין
בתל אביב

5

 10המסעדות שהמבקרים שלנו הכי אהבו
בתשע"ו

 TOP 10אוכלים שותים
האוכל הזול הכי טעים
המסעדות הכי רומנטיות בתל אביב
המסעדות הכי טובות בצפון הארץ
ארוחות הבוקר הכי טובות בתל אביב
המסעדות עם הנוף הכי יפה
ההמבורגרים הכי טובים בתל אביב
החומוסיות הכי טובות בתל אביב
המאכלים הכי בריאים בחורף
הקוקטייל ברים הכי טובים בתל אביב
חנויות התבלינים הכי טובות בארץ
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ירושלים
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מדריך המסעדות
מדריך הברים
עם הילדים
אוכל בריא
אלכוהול
מיוחדים
וקוקטיילים
רגע אחד בשבוע
הסודות הקולינריים יקבים ויין
אוכל בחו”ל
הכל על כסף
פרידה מאריק
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ביחד בברלין
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מדיניות פרטיות
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החיים היפים

תרבות

TOP10

מדריכי ערים חו”ל

מדריכי טיים אאוט

אופנה
יופי וטיפוח
סקס ויחסים
עיצוב ואדריכלות
כושר ובריאות

קולנוע וסרטים
מוזיקה
טלוויזיה
לילה ומסיבות
במה :תיאטרון
ומחול
אמנות
להט״ב
ספרים

הרחובות
הצמחוניות
חנויות הנעליים
מלונות הבוטיק
אביזרי הכושר
להקות האינדי
הבשמים
מסעדות הדגים
הקוקטיילים
העסקיות

ניו יורק
לונדון
אמסטרדם
ברלין
ברצלונה
לוס אנג'לס
פראג
פריז
טוקיו
רומא
בנגקוק
מדריד
סידני
רומא
ריו דה ז'נרו
מסע אחר

מה לעשות השבוע?
אטרקציות
מדריך המסעדות
מדריך הברים והמועדונים
מדריך בתי הקולנוע

אנשים
התנועה החברתית
פסק זמן עם…
האנשים שעושים
את העיר
ראיונות

גליליאו
איכות הסביבה
הנפש שלנו
רפואה
טכנולוגיה
חלל
טבע
פילוסופיה
מדעים מדויקים

קניות
מלונות | Booking.com
טבלת המבקרים
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