meza kall

Take away meny
Marinerade oliver
Krämig kikärtsröra, vegetarisk
Slungad vitlökscreme
Krämig aubergineröra, vegetarisk
Libanesisk yoghurt med vitlök och kryddor, laktovegetarisk
Risfyllda vinbladsrullar, vegetarisk
Haricoverts och vitlöksklyftor i tomatsås, vegetarisk
Stark valnötsröra, vegetarisk
Små valnötsfyllda auberginer, vegetarisk
Grönsallad med rostat bröd, vegetarisk
Persiljesallad med hackad tomat i citronmarinerad
och olivolja
Havets läckerheter i citronmarinad
Kronärtskocka marinerad med vitlök, citron och olivolja
Ost av komjölk, torkad och kryddad, laktovegetarisk
Kycklingröra med saltgurka och sesampasta
Youghurt med gurka, vitlök och mynta

45:39:39:45:39:45:39:39:49:49:49:-

Sambousak bellahme
Fatajer sabbenegh
Rakkakat jebneh
Rakkakat khodra
Kebbeh trabolsieh
Kycklingvingar
Falafel
Hommos bellahme
Krajdes Meshwe
Halloumi
Makanek

Köttpiroger 4 st
Spenatpiroger, vegetarisk 4 st
Ostfyllda fildegsrullar, vegetarisk 4 st
Grönsaksfyllda fildegsrullar, vegetarisk 4 st
Friterade nötfärsfyllda borgholbollar 4 st
Stekta med koriander
Friterade bön- och kikärtsbollar 7 st, vegetarisk
Stekt, kryddad ryggbiff på en bädd av kikärtsröra
Grillad scampi, 7 st
Grillad ost
Stekt lammkorv med vitlök, citron

49:49:49:49:59:55:49:59:79:65:69:-

Kycklingrulle
Shishkebabrulle
Falafelrulle

Kycklingfilé, klyftpotatis, creme toum, sallad
Shishkebab, klyftpotatis, mhammara, creme toum, sallad
(vegetarisk) Falafel, sallad, dressing

75:75:65:-

Zeitoun Mtabbal
Hommos
Creme toum
Baba ghannouj
Labne beltoum
Warak inab
Loubje belzeit
Mhammara beldjoz
Kabis bathenjan
Fattoush
Tabboulé
Simar albaher
Ardishoki
Shanklish
Taratour dejaj
Tzatziki

55:79:55:49:49:-

meza varm

Välj mellan klyftpotatis eller ris
Vegansk
Vegetarisk
Shish kebab
Shish tawook
Ras asfour
Mix grill 1 pers.

Falafel, kikärtsröra, aubergineröra, marinerad grönsallad,
valnötsröra (stark)
Falafel, fast yughurt m. mynta och vitlök, persiljesallad, kikärtsröra
valnötsröra (stark)
Grillad nötfärs på spett, grönsallad, slungad vitlökscréme
valnötsröra (stark)
Grillad kycklingfilé, slungad vitlökscréme, marinerad grönsallad
fast yoghurt m. vitlök och gurka
Grillad ryggbiff, grönsallad, fast yughurt m. mynta och vitlök
valnötsröra (stark)
Grillad ryggbiff, grillad kycklingfilé, grillad nötfärs på spett slungad
vitlökscréme, fast yoghurt m. mynta och vitlök, persilje - sallad

79:79:99:99:119:99:-

Välj mellan potatis, ris eller bulgur
Familjebricka,
(minst antal 4 pers.)

Biff, kycklingfilé, köttfärs, persiljesallad, kikärtsröra, aubergineröra
stark valnötsröra, slungad vitlökscréme, tzatziki.
Prisexempel 4 personer
Prisexempel 6 personer
Taste of Beirut, 036- 12 42 23

395:590:-

Besök oss på Barnarpsgatan 100
www.tasteofbeirut.se
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