
 

Hind Leg of White-tail Deer Roast 

Blackberry wine reduction, celeriac, & parsnip puree  

“Therefore the children of Israel shall not eat the gid hanashe until this selfsame day” - Ari Greenspan 

 דלא דטעמו ונראה ל"עכ במלאכה בקי אותם שניקר שיודעים עד ידיהם מושכים הצנועין א"הרשב כ"וכ הם מומחים ניקור אצל מצויין דרוב
להחמיר יש הילכך טעות לידי יגיע בקל הלכותיו רבו אחוריים דניקור דכיון לשחיטה ניקור דמי טפי בניקור   

ח יורה דעה סימן סה"ב   

 

Elk Wellington 

Boneless loin & wild mushroom duxelle wrapped in French pastry, pinot noir demi glaze 

Elk-Cervus elaphus 

Why I Travel With A Dentist : The Kashrut of Elk and Giraffe – Ari Zivotofsky 

וטהורה - למעלה שינים לה שאין בידוע, גרה שמעלת בהמה כל', וגו פרסה מפרסת בהמה כל: בהמה סימני הן אלו, רבנן תנו   
 תלמוד בבלי מסכת חולין דף נט עמוד א

 

Peppercorn Encrusted Baby Yak Ribs 

Chive gold potato cake, roasted shallots, light mustard wine reduction 

A Nickel For Your Thoughts- The Buffalo – Ari Zivotofsky 

א או שהכל ומנהג העולם "בורא מיני מזונות או בפה( ז"קארטאפעל או פאטעטאס בלע)בדבר שאלתו איזה ברכה לברך על תפוחי אדמה 

א ומיהו דעת כמה מגדולי האחרונים לברך שהכל"פשוט לברך בפה   

ת משנה הלכות חלק ו סימן לט"שו    

  שאפשר לאכול בשר בלא חרדל ואין צריך אלא למעונגים וכל דבר שאינו שוה לכל נפש

טוב ביום לעשותו אסור   

  שולחן ערוך הרב אורח חיים הלכות יום טוב סימן תקי

 

Chocolate Locusts 

 Grasshopper shaped chocolate on a petite four, berry compote, & crème englaise 

faux  desert locust - Scistocerca gregaria 

The Dessert Desert: The Sweet Kosher Locust – Ari Greenspan 

עולם מעדני מכל יותר אכילתו אוהב הייתי אני גם...  אותו אוכלים כולו העולם שכל סובר והייתי  

רבה'רב אהרון פרץ רבה של ג  

 
Concluding Remarks - Benching- המזון ברכת   

 ערבית

לעזר חשש להדא שמועתא ומצמיח ליה פריטין ואכיל ' ר. כהן בשם רב עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל שראת עינו ולא אכל' רבי חזקיה ר

 .בהון מכל מילה חדא בשתא
 ( ב פרק ד הלכה יב:מח, קידושין, ירושלמי ) 

www.halachicadventures.com 

 

 

 

 Shallots Bistro 
 

Mesorah Dinner  

Presented by the Chicago Rabbinical Council   

with Ari Greenspan and Ari Zivotofsky 

July 24, 2011 – א"תשע תמוז ב"כ  

Welcome – Rabbi Sholem Fishbane 

Significance of Mesorah – Rabbi Gedailah Dov Schwartz א"שליט  

Introduction “halachic dinner”- Ari Greenspan 

 

Menu 

Szechuan Style Tambaqui, Pacific Hamachi, & Blue Marlin 

Served on a bed of sushi rice & Edamame salad with Etrog miso sesame dressing 

Blue marlin - Makaira nigricans 

The Halachic Tale Of The Blue Marlin – Ari Zivotofsky 

   שנאמר פרי עץ הדר, הרואה אתרוג בחלום הדר הוא לפני קונו, ר"ת 

ז א"ברכות נ     

 מפרי לקיימה שנוכל מצוה בדבר נכלם ולא נבוש לא ואיך ישראל ארץ אתרוגי רק יקח לא בלבו' ד יראת נגע אשר מישראל איש כל ולכן

 בזה ליזהר יש ולכן חמדה בארץ וימאסו נאמר זה ועל כלימה ותהלא לה אוי בושה לאותה לה אוי העמים מארץ דווקא ליטול הקדושה ארצנו
מאד מאד   

תרמח סימן לולב הלכות חיים אורח השולחן רוךע  
 

Seven Grain Panzanella Salad 

Gourmet greens, endives, seven grain bread, fresh basil, heirloom roma tomatoes, red 
onions, Kalamata olives, fleishig egg, honey port wine vinaigrette 

Endive - Cichorium endivai 

The Land of Milk and Honey – Ari Zivotofsky 

  ואלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח בחזרת ובעולשין ובתמכא ובחרחבינה ובמרור 
 משנה מסכת פסחים פרק ב

.  הרי זו גמורה ומותר לאכלה בחלב, אף על פי שהיא מעורה בגידים,שיש להם חלבון וחלמוןאם הם גמורות דהיינו , ביצים הנמצאים בעופות

  .אסור לבשלם בחלב,  אבל אם אין לה אלא חלמון
פז סימן בחלב בשר הלכות דעה יורה ערוך שולחן . 



 

 

 

Goose Liver Pâté 

Served on a brioche crouton with baby arugula & currant glaze 

Halachic Archeology and the Wine of the Holy Land- Ari Greenspan 

משום שקבלה היא שיש שעה אחת באותן חדשים , אם לא שאוכלין מלבה, מקצת שוחטין נזהרין שלא לשחוט שום אווז בטבת ושבט: הגה

 ונוהגין לאכול מן הלב; ימות השוחט אם לא אוכל ממנה, אם שוחט בה אווז

ה דעה הלכות שחיטה סימן יאשולחן ערוך יור   

 

Wild Turkey Bouillabaisse 

Wild turkey - Meleagris gallopavo 

Halachic Adventuring- The Search for the Mesorah – Ari Greenspan 

ים ַביקָֹוק ְוהֹודּו ְלזֵֶכר ָקְדׁשֹו יקִׂ ְמחּו ַצדִׂ  שִׂ

צז פרק תהלים   
 אינדיק -גיווינג בשר תרנגול הודו  -ום טענקס איכא מנהג לנוכרים לאכול בי

ת אגרות משה אורח חיים חלק ה סימן כ"שו  

Braised Squab 

Poached pears, candied baby beets, & cognac sauce 

Pigeon - Columba domesticus 

The Mesorah of Kurdish Kicklick and Moroccan Etrogim – Ari Greenspan   

ם ֹלא תַ  ים אֹו ְׁשנֵי ְבנֵי יֹונָהְואִׂ   גִׂיַע יָדֹו ֵדי ֶשה ְוֵהבִׂיא ֶאת ֲאָׁשמֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְׁשֵתי תֹרִׂ

 ויקרא פרק ה

Citrus Glazed Partridge 

Dried fruit stuffed partridge, orzo pasta, & vegetable brunoise  

Video - The Transmission of a Mesorah 

: אמר רב חנין בר רבא. רשעים אוכלין אותו ודומה להן כסילוין, צדיקים אוכלין אותו בשלוה: אמר רבי חנינא, ליוכתיב שליו וקרינן ס

  ושליו, ופסיוני, וקיבלי, שיכלי: ואלו הן, ארבעה מיני סליו הן

 תלמוד בבלי מסכת יומא דף עה עמוד ב

Goose Peking Style 

Scallion potato pancake, wonton allumettes, hoisin teriyaki sauce 

Goose - Anser domesticus 

The American-Israeli Divide: The Muscovy Conundrum – Ari Zivotofsky 

 קורא קול, אומר בתורה קיםעוס ישראל כשרואה, אומר הוא מה הבר אווז. נפלאותיו בכל שיחו לו זמרו לו שירו, אומר הוא מה הבית אווז

  .לאלהינו מסלה בערבה ישרו' ה דרך פנו במדבר

  524אוצר המדרשים  שירה עמוד 

 

 

 

 

Cow Udder Milanese 

Wilted chard & saffron oil, micro greens garnish 

Cow- Bos Taurus 

 חלב - בהמה חלב, טוהר דם - נדה, כבדא לן שרא - דמא לן אסר, כוותיה לן שרא רחמנא לן דאסר כל, מכדי: נחמן לרב לתאי ליה אמרה

 דשיבוטא מוחא - חזיר, חיה

  תלמוד בבלי מסכת חולין דף קט עמוד ב

 

 

The Making of the Chicago Mesorah Dinner – Rabbi Sholem Fishbane 

 

Goat Tagine 

Dates, apricots, root vegetables, couscous, toasted almonds & caramelized Vidalia onions 

Goat - Capra aegagrus 

ישראל : שלשה עזין הן: והיינו דאמר רבי שמעון בן לקיש. נתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהם( לא)שאלמלא 

אף עז בבהמה דקה: ויש אומרים. תרנגול בעופות, כלב בחיות, באומות   

   תלמוד בבלי מסכת ביצה דף כה עמוד ב 

Tuscany Lamb Fries 
Crispy pan fried animelles, tomato, peppers & onion ragout,  

pesto aioli & fresh chervil 
Haematomy: The Kashering of Meat- Ari Greenspan 

לצלותם או לטגנם א"פרונצ בני שרגילין זכר ביצי הם וביעי   

ניקור ודיני האסורין וחוטין חלב הלכות  הנייר ספר  

 ערוך השולחן יורה דעה הלכות מליחה סימן עד 

 בספרו י"הב ורבינו לחוש אין ובדיעבד דם רוב בהם שיש משום אותן שניקר לאחר אפילו זכר ביצי או הכליות לבשל שלא שנהגו א"י
פה פוצה ואין לבשלם היתר נוהגים שאנחנו זה על כתב הגדול  

ח יורה דעה סימן סה"ב  


