LUNCHMENY
måndag - fredag 11:00 -15:00
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Matupplevelse

DAGENS RÄTT
måndag - fredag 11:00 -15:00

VEGETARISK VARIANT

Måndag

1 FAKHED DJAJ MAHSHI:

Palestinsk kyckling
klubbfilé fylld med ris, morot & ärtor. Serveras med tzatziki & rostade nötter.

2 KUBBE LABANIYEH:

Fyllda bulgurbollar
med nöttfärs & lök i varm yoghurtsås.
Serveras med ris & pinjenötter.

Tisdag

3 MOLOKHIA-gryta

med ugnsbakad kyckling
bröstfilé. Serveras med ris & rostade nötter.

4 PALESTINSK TAGINE: (FOKHARET LAHEM)

Högrevsgryta med grönsaker, rosmarin, palestinska kryddor & granatäppelsirap. Serveras med creme fraiche, ris & pinjenötter.

Onsdag:

5 KOFTA BI TAHINI:

Palestinska köttbullar
(lamm & kalv) med krämig tahinisås, Serveras med chilipotatis, rödlök & pinjenötter.

6 DJAJ BIL FREEKEH:

(grönt durumvete):
Välj mellan kyckling bröstfilé & Freekeh
eller fylld kyckling klubbfilé med Freekeh.
Serveras med tzatziki & rostade nötter.

Torsdag:

7 SAYYADIEH:

Torskfilé med saffran och
kumminris, karamelliserad lök, fisksås &
hummus.

8 SHEIKH AL MAHSHI:

Ugnsbakad aubergine
med nötfärs, champinjoner & ost. Serveras
med couscous, tomatsås & pinjenötter.

Fredag:

9 MAKLOUBEH:

Upp och nervänd biffgryta
(Högrev) med kryddris, aubergine, morot,
potatis, tzatziki & rostade Nötter.

Måndag

10 Rispilaff med sojafärs,

kikärtor, ris, morot &
ärtor. Serveras med tzatziki & rostade nötter.

Tisdag

11 MOLOKHIA-gryta med ugnsbakad tofu. Serveras med
ris & rostade nötter.

Onsdag:

12 Ugnsbakad tofu med Freekeh. Serveras med tzatziki
& rostade nötter.
‘

Torsdag:

13 SAYYADIEH: Halloumi &

blomkål med saffran och
kumminris & karamelliserad lök. Serveras med babaghanouj & hummus.

Fredag:

14 MAKLOUBEH: Upp och ner-

vänd kikärtsgryta med
blomkål, kryddris, aubergine, morot, potatis. Serveras med tzatziki & rostade Nötter.

Dagens Rätt
139 kr

Ink. Linssoppa, hembakat
pitabröd, Arabisk sallad,
bryggkaffe/ Te

Extra tillbehör 20 kr

Alltid på menyn
15 Krispig Musakhan Rulle med 3 meze

135kr

16 Krispig Musakhan Rulle med tahinisallad

119kr

17 Linssoppa med hembakat bröd

69kr

18 Linssoppa med meze mix (hummus, babaghanouj, muhammara), bröd & sallad.

95kr

19 Falafel Bowl

129kr

20 VEGAN Falafel Bowl

129kr

Pulled kyckling bröstfilé med sumac, olivolja &
karamelliserad rödlök i tunnbröd. Serveras med
hummus, babaghanouj, muhammara, pinjenötter &
sallad.

Pulled kyckling bröstfilé med sumac, olivolja &
karamelliserad rödlök i tunnbröd.

5 st falafel, 2 st halloumi, blomkål, babaghanouj,
Hummus, Muhammara, sallad & pinjenötter.

5 st falafel, blomkål, aubergine, hummus, tahinisallad & pinjenötter.
Lorem ipsum

23

Barnmeny

85kr

Chicken Nuggets, pommes & ketchup.
(endast barn under 12 år)

Är det något du inte tål? Fråga oss om vad maten innehåller.
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Oliver

Makdous (fylld inlagd aubergine)

75kr

55kr

35kr
75kr

Varma meze

Lorem ipsum

Falafel tallrik
Halloumi fries
Ostrullar
Kubbeh:
Börek:

med tahinisås/chilisås)

med 3 sorters ost

fyllda bulgurbollar med nötfärs
minipaj med färskost

Hembakat pitabröd
Manakish Zaatar

DESSERT
45kr

Basbouseh bil qeshta:

60kr

NAMMOURA

25kr

Mannagrynstårta med ostfyllning, dränkt i hemgjord sirap.
(Kokos baklava):
Mannagrynskakor med kokos,
dränkt i hemgjord sirap.

79kr
79kr
79kr
29kr

25kr
29kr

DRYCK

Layali lebnan:

Mannagrynspudding toppad med Qeshta
(krämig ost), pistaschnötter &
hemgjord sirap.

(mini örtpizza)

65kr

Arabiskt Kaffe

35

Bryggkaffe

25

Myntate

Läsk / Ramlösa

35
15

Alkoholfri Öl

45

Barnsaft

15

Apelsin juice

45

0766500066

@sweetosalti.se

Tzatziki

(hummus, babaghanouj, muhammara)

75kr

www.sweetosalti.se

Meze Mix

(Paprikaröra & valnötter)

69kr

Birger Jarlsgatan 99B

Muhammara

(Aubergineröra)

@sweetosalti.se

Babaghanouj

0766500066

69kr

(Kikärtsröra)

www.sweetosalti.se

Hummus

Birger Jarlsgatan 99B

Kalla meze

smårätter

