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Smårätter

1. Babaghanouge aubergineröra med pitabröd

2. Hoummos kikärtsröra med pitabröd 

3. Tzatsiki yoghurt med myntasmak och pitabröd

4. Mhamara aubergine, valnöt -och paprikaröra med pitabröd 

5. Ardishauki marinerad kronärtskocka 

6. Warak Arish vinbladsdolmar

7. Grillad/Friterad Halloumi  

8. Friterad Calamari friterad bläckfiskringar med aioli 

9. Suzjuk grillad, välkryddad orientalisk korv 

Förrätter

10. Falafel tallrik vegetariska bullar med grönsaker, hoummos, mhamara, och pitabröd.

11. Thimar Al Bahr stekta scampi och blå musslor i vitvinsås, vitlök och koriander.
Serveras med friterat pitabröd

Smörgåsar

16. Taouk baguette med kycklingfilé, aioli, saltgurka, sallad och pommes frites

17. Almadina baguette med spenat, mozzarella, soltorkade tomater, sallad och
pommes frites

Barnmeny (gäller endast barn under 12 år) 

18. Grillspett kyckling -eller kebab. Serveras med pommes frites och tzatsiki

19. Mini Shawrmatallrik kycklingfilébitar. Serveras med tzatziki och pommes frites 

20. Mini Gyrostallrik strimlad flask. Serveras med tzatsiki och pommes frites.

OBS: Vid allergi av ingredienser kontakta personalen. Väljer ni att dela på en rätt tillkommer en extra kostnad 

på 50 kr. Vi reserverar oss för eventuella korrektur och tryckfel.

Liten Stor

Sallader

12. Fatoush libanesisk bondsallad med rostat pitabröd 

13. Tabbouli libanesisk nationalsallad (persilja och tomat)

14. Hälsosallad salladsbädd med grillad halloumi, bönor, quinoa, soltorkade fikon,
valnötter och orientalisk dressing.

15. Räksallad salladsbädd m. räkor, avocado, granatäpple och korianderdressing.
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Från grillen

21. Gyrostallrik strimlad fläsk med hemlagad chiliaioli, pommes frites och
grönsaker. 

22. Hemlagad libanesisk hamburgare 200 gram med bröd, mozzarella, sallad, 
rödlök, orientalisk dressing och  grillad tomat. Serveras med pommes frites

23. Husets tallrik ett kycklingfiléspett och ett lammkebabspett  

Serveras på spännande grönsaksbädd med hoummos och klyftpotatis

24. Shawarma välkryddade biff -eller kycklingfilébitar.  

Serveras med burgull, taratoursås, mammas sallad och hoummos

25. Beftek Bakgar grillad entrecote serveras med  mammas sallad, 

klyftpotatis, aioli och inlagda grönsaker

26. Beftek Ghanam grillad lammfilé serveras med tzatsiki,  marinerade grönsaker 
och tabbouleh. Välj mellan klyftpotatis eller burgull

27. Grill Libanesen kycklingfilé, shishkebab av lamm, oxfilé

och grönsaker på spett. Serveras med tzatsiki, babaghanouge, hoummos, 
aioli, marinerade grönsaker, kryddad klyftpotatis och tabbouleh

Libanesisk husmanskost

28. Makloubi (även vegetarisk) 

grillade kycklingfilébitar, aubergine,  tomat, lök, kryddat ris, cashewnötter, 
marinerade grönsaker, tzatsiki och mammas sallad

29. Sudr djej och halloumi grillad kycklingfilé och halloumi med orientalisk sås. 
Serveras med burgull, tzatziki och mammas sallad

30. Ozi grillade lammbitar med pinje, mandelnötter och russin. 

Serveras på  kryddad risbädd med tzatsiki, grönsaker och mammas sallad

31. Sayadieh laxfilé -och skaldjursgryta med tomat, zuccini,  lök, saffransris, 
marinerade grönsaker och tabbouleh

32. Shish samak två fiskspett (lax, scampi och torsk)  serveras med 

tabbouleh, hemlagad aioli och grönsaker - välj mellan ris eller burgull
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OBS: Vid allergi av ingredienser kontakta personalen. Väljer ni att dela på en rätt tillkommer en extra kostnad på 50 kr. 

Vi reserverar oss för eventuella korrektur och tryckfel.

Libanesisk Meza

33. Pappas Meza (även vegetarisk) 

sujuk (välkryddad korv), falafel, hoummos, mhamara, tzatziki, vinbladsdolmar, 
grillad halloumi, friterad calamari, mammas sallad och klyftpotatis

34. Meza bricka - belledi (även vegetarisk)

liten baguette med (kycklingfilé, hemlagad aioli), liten baguette med (spenat,
mozzarella, soltorkade tomater), spenatpirog, köttpirog, tzatsiki, babaghanouge,
hoummos, vinbladsdolmar, marinerade grönsaker och tabbouleh

35. Meza grill (minst 2 personer. även vegetarisk) 

kycklingfilé, shishkebab, oxfilé och grönsaker på spett, liten baguette med 

(kycklingfilé, tomat & hemlagad aioli), köttpiroger, liten baguette med (spenat, 

mozzarella och soltorkade tomater), spenatpiroger, friterad halloumi, tzatsiki, 

suzjuk, babaghanouge, mhamara, friterad calamari, hoummos, vinbladsdolmar, 

kronärtskocka, marinerade grönsaker och tabbouleh. Inkl kaffe och baklawa
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Kaffe

Kaffe/te 25 kr

Espresso 25 kr

Qahua (libanesiskt kaffe m. kardemumma) 29 kr

Bhalib (libanesiskt kaffe med skummad mjölk) 39 kr

Dubbel espresso 39 kr

Cappuccino 39 kr

Macciato 39 kr

Latte 39 kr

Varm choklad 39 kr

Alkoholfritt

Läsk 29 kr 

Juice 29 kr

Mineralvatten 29 kr

Lättöl 33cl 29 kr

Alkoholfri öl/cider 33 cl 39 kr

Alkoholfri Cocktails 59 kr

Alkoholfritt vin (rött/vitt) 59 kr

Dessert

36. Barnglass en kula vaniljglass med jordgubb -och chokladsås 35 kr

37. Baklawa filodegskakor med pinje -och cashewnötter 65 kr

38. Baalbek baklawa, toppad med vaniljglass 99 kr

39. Qatayef friterade valnötsfyllda plättar med pistage och vaniljglass 99 kr

40. Husets glass vaniljglass med choklad, jordgubbssås, 99 kr
pistagenötter och färsk frukt

41. Tin cognacflamberade fikon med pinjenötter och russin. 110 kr
Serveras med grädde och vaniljglas

42. Byblos libanesiskt kaffe,4cl arak och baklawa 145 kr



Vin
glas halv flaska flaska

Husets vitt 75 kr 150 kr 295 kr

rose 75 kr 150 kr 295 kr

rött 75 kr 150 kr 295 kr

Mousserande vin

Prosecco 89 kr 495 kr

Champange 849 kr

Vita viner glas flaska

Sarcerre Blanc (frankrike) 130 kr 495 kr

Sauvignon blanc. Torr och fruktig med

inslag av svarta vinbärsblad och gröna äpplen.

Wardy (libanon) 149 kr 579 kr

Perle Du Chateau, Chardonay

Röda viner

Coto De Imaz (Spanien) 110 kr 395 kr

Tempranillo. Ganska fyllig smak med inslag av björnbär,

plommon, vanilj och kryddor.

Nipozzano Chianti Rufina (Italien) 129 kr 495 kr

Sangiovese. Elegant, torr smak med toner av moreller,

rostat kaffe, mörk choklad och örter. 

Wardy (libanon) 139 kr 539 kr

Syrah. Mustigt fylligt vin med doft av mörka bär och kryddor

med inslag av lätt rökiga toner.

Wardy Cheteau Led Cedres (libanon) 169 kr 649 kr

Cabarnet Sauvignon, merlot, syrah och tempranillo.

Lagrad 12-18 månader på franskt ekfat. Härlig doft av mörka

bär, vanilj och kryddiga toner.



Fatöl
Heineken 39 kr/25 cl 59 kr/40 cl

Krusovice Imperial 55 kr/30 cl 85 kr/50 cl

Sleepy Bulldog (ekologisk) 59 kr/30 cl 75 kr/40 cl

Flasköl
Almaza 50cl mellan (libanon) 79 kr

Beirut 33cl stark (libanon) 59 kr

961 Pale Ale (libanon) 69 kr

961 Red Ale (libanon) 69 kr

Norrlands Guld Export  50cl 69 kr

Mariestads 50cl 69 kr

Mariestads 33cl mellan 49 kr

Brutal Brewing Ipa 33cl 59 kr

Ginger Joe 33cl mellan 65 kr

Kaffedrinkar

Irish coffee

Jameson, espresso, libanesiskt kaffe, 

farinsocker, grädde.

129 kr

Beirut coffee

Arak, libanesiskt kaffe, grädde, rivet 

citronskal.

149 kr

Sprit
Arak

30 kr/ 1cl

Stark sprit

från 24 kr / 1cl

Champagnedrinkar

Bellini

Prosecco, Persikojuice.

99 kr

French 75

Gin, Prosecco, citron, sockerlag.

149 kr

Cocktails

Classic Drinks                    

4cl/109 kr  6cl/149 kr

Tequila sunrise

Tequila, äpelsinjuice, grenadine

149 kr

Mojito

Rom, lime, minta, sockerlag, club soda.

149 kr

Cider
Briska 33cl 55 kr

Sangria
Välj mellan rött, vitt eller rose. 

Säsongens frukter med fruktsoda.

Glas 89kr   /   Karaff 349kr


