
IFTAR MENY
23 mars - 31 mars

VECKANS RÄTTER 

(1) MOZAT LAHEM: Lammlägg ugnsbakat i 4 timmar, 
serveras  med Ruz bi lahem - palestinskt kryddris med nötfärs-, 

tzatziki, russin & rostade nötter.

(2) FAKHED DJAJ MAHSHI: Palestinskt kyckling klubbfilé fylld med ris, 
morot, ärtor, tzatziki & rostade nötter

(3) KUBBEH LABANYEH Fyllda bulgurbollar med nötfärs & lök, serveras 
med varm yoghurtsås, persilja, vitlök, ris & pinjenötter.

(4) SHUSH-BARAK Dumplings fylld med nötfärs & lök, serveras med varm 
yoghurtsås, persilja, vitlök, ris & pinjenötter.

(5) FOKHARET LAHEM: Högrevsgryta med grönsaker, rosmarin, granatäppel-
sirap & pinjenötter. Serveras med ett täcke av bröd, ris & tzatziki. 

IFTAR MENY

299 kr
Per person

Valfri varmrätt, dadlar, Kalla meze tallrik,
linssoppa, bröd, Vimto/ Ayran/ läsk. 

 Dessert: Basbouseh eller Qatayef. 

110 kr
Barn upp 
till 12 år

BARN MENY
Chicken nuggets med pommes & 

ketchup, Barnsaft eller 
läsk, Dessert: glass.

BOKA BORD PÅ WWW.SWEETOSALTI.SE 
ELLER RING OSS PÅ 0766500066
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01 april - 7 april
VECKANS RÄTTER 

(1) DJAJ MAHSHI En halv kyckling fylld med Ruz bi lahem - 
palestinskt kryddris med nötfärs - serveras med tzatziki, russin & 

rostade nötter. (En hel beställs av 2 personer). 

(2) MAKLOUBEH  One pot Palestinsk upp och nervänd lammlägg i 4 
timmar med  ris, & grönsaker. Serveras med tzatziki & rostade nötter. 

(3) KUBBEH LABANYEH  Fyllda bulgurbollar med nötfärs & lök. Serveras med 
varm yoghurtsås, persilja, vitlök, ris & pinjenötter. 

(4) Traditionell Musakhan/ Traditional Musakhan
Rostad kyckling bröstfilé med sumac, olivolja & karamelliserad lök. Serveras på 
taboon-bröd, tzatziki & rostade nötter.

(5) KOFTA BL TAHINI:  Palestinska köttbullar (lamm & kalv) i tahinisås. Serveras 
med chilipotatis eller ris & pinjenötter. 

Chicken nuggets med pommes & 
ketchup, Barnsaft eller 

läsk, Dessert: glass.

Barn 
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8 April - 14 april
VECKANS RÄTTER 

(1) FAKHED KHAROUF Lammstek (ca 200g) i 8 timmar serve-
ras med  ris eller chilipotatis, broccoli & champinjonsås

(2) MAKLOUBEH  One pot Palestinsk upp och nervänd lammlägg i 4 
timmar med ris, & grönsaker. Serveras med tzatziki & rostade nötter. 

(3) DJAJ BIL FREEKEH 
Palestinskt kyckling bröstfilé med Freekeh (rökt grön durumvete), tzatziki, sallad 

& rostade nötter.

(4) SHIEKH AL MAHSHI
Ugnsbakad aubergine med nötfärs, champinjoner & ost. Serveras med ris eller 
couscous & tomatsås.

(5) DJAJ & MAFTOUL 
Halv kokt kyckling med palestinsk couscous (pärlcouscous), kikärtor & tzatziki. 

Barn 
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15 april - 21 april 
VECKANS RÄTTER 

(1) KABSET DJAJ Halv grillad kyckling med tomatris, morot, 
rostade nötter, russin & tzatziki.  

(2) MAKLOUBEH  One pot Palestinsk upp och nervänd lammlägg i 4 
timmar med ris, & grönsaker. Serveras med tzatziki & rostade nötter. 

(3) MOLOKHIA-GRYTA / STEW 
Egyptisk spenat med citron & vitlök, ugnsbakad kyckling bröstfilé, ris, & rostade 

nötter.

(4) KUBBEH LABANYEH 
Fyllda bulgurbollar med nötfärs & lök, serveras med varm yoghurtsås, persilja, 
vitlök, ris, sallad & pinjenötter. 

(5) BAMIEH BIL LAHMEH
Köttgryta (Högrev) med okra, tomatsås, ris & rostade nötter. 

Chicken nuggets med pommes & 
ketchup, Barnsaft eller 

läsk, Dessert: glass.

Barn 


