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Community Table
الموائد المشتركة

The Community Table is a creative platform 
that celebrates food & culture. The goal is to 
provide a different perspective to our culinary 
scene through positivity & substantive topics 
using a community based approach. We host 
cultural based dinners & workshops referencing 
regional & historical aspects, & include artistic 
dimensions within our events to highlight those 
themes. The inspiration usually starts with a 
single idea or feeling that I hope to translate 
through the food. From there it’s just a matter 
of executing that vision. We host our events 
in different locations, until we can find a 
permanent home one-day as a multi-functional 
creative space & restaurant. I am blessed to be 
able to have a platform that not only grants 
me creative control in a culinary sense, but also 
allows me to share & connect with others in the 
process, hopefully making them feel involved in 
the overall journey. Welcome to the Community 
Table. Make yourselves at home.

بالطعام  إبداعيًا لالحتفاء  المشتركة مفهومًا  الموائد  تعتبر 
الموائد  هذه  هدف  ويتمثل  منها.  تبثق  التي  والثقافة 
في توفير رؤية مختلفة لساحة الطعام المحلية عبر مقارَبة 

إيجابية وواقعية تتماشى مع قيم المجتمع المحلي.
التاريخية  الجوانب  نحن نستضيف حفالت عشاء تستحضر 
ط الضوء  لتراث ذلك المجتمع، ونعززها بلمسات فنية تسلِّ
على ذلك التراث. كما نستلهم مفهومنا عادة من فكرة أو 
خالل  من  تجسيدهما  من  نتمكن  أن  أملين  ن  معيَّ شعور 
ابتكار  ذلك في  بعد  لتتمثل مهمتنا  نقدمه،  الذي  الطعام 

آلية التنفيذ.
تقام احتفاالتنا في أماكن مختلفة إلى أن نتمكن مستقبال 
له إلى ساحة ومطعم إبداعيين.  العثور على مقر دائم نحوِّ
منصة  على  الحصول  قد ساعدني في  الحظ  بأن  وأشعر 
اإلبداع  على  القدرة  منحي  على  مزاياها  تقتصر  ال  عمل 
بالطهي فحسب، ولكنها تمنحني أيضًا القدرة على مشاركة 
اآلخرين والتواصل معهم في هذا المجال، آماًل أن أتمكن 
من جعلهم يشعرون بأنهم يشاركونني فعاًل رحلتي هذه.

المشتركة،  مائدتنا  على  أعزاء  ضيوفًا  بكم  وسهاًل  أهاًل 
By: Firas Zaidفتمتعوا بها وكأنكم في بيوتكم.

بذوق: فراس زيد

سالغوم سويو
Salgam Suyu

كاهفة آيس كريم
Kahve Ice cream
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038وصفة

038الصفحةوصفة

تنقع شريحة لحم الخاصرة بإكليل الجبل والملح البحري 
واألعشاب العطرية لمدة 20 دقيقة.

سائل  إلى  يتحول  حتى  المقطع  اللفت  مخلل  يخفق 
لضبط  والخل  الملح  إليه  يضاف  ثم  القوام  متجانس 

النكهة حسب الذوق.
وزيت  الجافة  األعشاب  مع  المحفوظ  الخبز  يحمص 
 25 لمدة  مئوية   140 حرارة  )بدرجة  الفرن  الزيتون في 
حتى  يكسر  ثم  مقرمشًا(،  الخبز  يصبح  حتى  دقيقة 

يتحول إلى ُفتات.
تشوى شريحة لحم الخاصرة وتحمر من جميع جوانبها ثم 

تترك لترتاح قبل تقطيعها.
تزين شريحة اللحم بالكرز المسكر.

Marinate the tenderloin with rosemary, sea 
salt, and herbs for 20 minutes and allow 
to rest.
Blend fermented turnips until smooth and 
season with salt and acid to adjust flavor. 
Toast the left over bread with the dried herbs 
and olive oil in the oven.(140*C for 25 min 
until crispy) Then crush with rolling pin until 
its crumbled.
Grill the tenderloin, searing all the sides then 
rest before portioning.
Garnish with, candied cherry & serve.

1 Whole Tenderloin fillet
150g Fermented turnips
10g Candied Cherries
50g Day old bread
10g Fresh rosemary 
25ml Olive oil
1 Bunch Herbs/Aromatics (assorted) 

قطعة كاملة شرائح لحم خاصرة  
150 جرام مخلل لفت  

10 جرام كرز مسكر
50 جرام خبز محفوظ ليوم واحد

10 جرام إكليل جبل طازج
25 مليليتر زيت زيتون

َلة( حزمة واحدة من أعشاب عطرية )ُمَشكَّ

Salgam Suyu
سالغوم سويو

Method

Ingredients

الطريقة

المقادير
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RECIPE 039

Slowly brew the coffee until smooth, strain.
Heat the milk with the sugar & temper the 
egg yolks. Add this into the cream and keep 
in the refrigerator.
Combine the Turkish coffee and the Ice 
Cream base and churn for 10 minutes.
Garnish with honey combs, shaved 
macadamia nuts and fresh edible flowers.
For the Spun Sugar: Temper Sugar, then 
glaze the back of a spoon to create sugar 
crystals in long even strokes.

Method الطريقة

Ingredients
200g Turkish Coffee
1 liter Milk
2 liter Cream
500g Sugar
5 Egg yolks
10g Vanilla extract
Macadamia
Edible flowers 
Honey combs

220 جرام قهوة تركية
ليتر واحد حليب

لترين كريمة
500 جرام سكر

صفار 5 بيضات
10 جرامات من خالصة الفانيليا

ماكديميا
زهور طازجة قابلة لألكل

المقادير

 تغلى القهوة بالماء على نار خفيفة حتى تذوب تمامًا 
ثم تصفى.

يسخن الحليب مع السكر ويضاف إليهما صفار البيض 
ثم الكريمة ويحفظ المزيج في الثالجة.

المزيج  ويخفق  اآليسكريم  مع  التركية  القهوة  تمزح   
لمدة 10 دقائق.

من  وشرائح  العسل  شمع  من  بقطع  المزيج  يزين 
البندق والزهور الطازجة القابلة لألكل.

 غزل البنات: يسخن السكر حتى تتشكل طبقة المعة 
بضربات  فوقه  ملعقة  ظهر  يمرر  ثم  سطحه  على 

متساوية وطويلة حتى يشكل خيوطا كريستالية. 

Kahve
 Ice cream

كاهفة 
آيس كريم
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