
FRUKOST

Kaffe/te  30 

Kaffe/te och biscotti  40 

Kaffe/te och kardemummabulle  65

Kaffe/te och fralla med cheddarost och/eller 
lufttorkad skinka/fetaost och tomat  80 

Juice - Äpple, Äpple och mango, Apelsin  30 

Turkisk yoghurt med valnötter och honung  50 

Poca: turkisk spenat- och fetaostpirog  35
 
Subörek: liten spenat- och fårostpaj på filodeg  35

FRUKTKORG

Säsongens frukter 250

LUNCH- OCH KVÄLLSMENY 

- Chilibakad lax 

- Chilibakad halloumi

- Kyckling fylld med soltorkad tomat och fetaost 

med risonisallad/rostad potatis och ruccolapesto  155

Kryddiga tomat- och chilibrässerade lammfärsbullar 
med bulgur och vitlöksyoghurt 155 
 
Kryddig böngryta med bulgur och fetaost - vegetarisk 155

Spanakopita: grekisk filodegspaj med spenat   
och fårost - vegetarisk 155

Tunisisk laxtartarsallad med koriander och citron 155

Räksallad med avokado och ägg 155

Aubergine- och fetaostsallad 155

Chevresallad med lufttorkad skinka och fikonmarmelad  155

Cherkessisk kycklingsallad 155

Alla lunch- och kvällsmenyer inkluderar vatten, bröd, 
hoummus och sallad.

MINGELMENY
Crostini med: Aubergine- och fetaoströra, Cherkessisk 
kycklingröra, Laxtartar, Hoummus, Chevreost och
lufttorkad skinka eller Tapenade med sardeller 25 

Salladsknyten med: Aubergine- och fetaoströra, 
Cherkessisk kycklingröra eller Laxtartar 35  

Färska dadlar med lufttorkad skinka  35 

Poca: turkisk spenat- och fetaostpirog  35

Subörek: liten turkisk spenat- och fårostpaj på filodeg  35

Friterade mandlar  30

Marinerade oliver  20

FIKA
Kaffe/te  30

Kaffe/te och baklava  50

Kaffe/te och biscotti  40

Kaffe/te och kardemummabulle  65

Kaffe/te och catalan, tosca eller biskvi  65

Poca: turkisk spenat- och fetaostpirog  35

Subörek: liten spenat- och fårostpaj på filodeg  35

DRYCK

Vitt vin
Patriale Bianco organic. Per flaska/ 320

Rött vin 
Patriale Rosso organic, Piccini. Per flaska/ 320

Prosecco /Piccini, Glera. Per flaska/ 365

Öl 33/55 cl 50/65

Alla priser är inklusive moms. 
Större lunchsällskap enbart efter kl 13:30.

Bagdad 



LILLA MEZEMENYN 270 

Kalla små rätter

- Marinerade svarta och gröna oliver

- Tzatziki: yoghurt-, gurka- och vitlöksdip

- Hoummus: kikärtspuré

- Aubergineröra med fetaost och dill

- Mynta- och chilikryddad tomatbulgur 

- Cherkessisk kryddig kyckling- och valnöts’gucka’

Varma små rätter

- Färska rödbetor med balsamico, fetaost och pinjenötter

- Basilikalindad friterad halloumiost med fikonmarmelad

- Spanakopita: grekisk spenat- och fårostpaj

- Kryddiga tomat- och chilibrässerade lammfärsbullar

- Confitkokt kycklinglår med vitlök och citron

Alla priser är inklusive moms.
Större lunchsällskap enbat efter kl 13:30. 

Den chilibakad laxen, halloumin och den fyllda kycklingen samt våra 
mezemenyer serveras endast till sällskap över 30 personer.

STORA MEZEMENYN  370 

Kalla små rätter

- Marinerade svarta och gröna oliver 

- Tzatziki: yoghurt-, gurka- och vitlöksdip

- Hoummus: kikärtspuré

- Aubergineröra med fetaost och dill

- Krämig sallad på röda linser med koriander

- Mynta- och chilikryddad tomatbulgur 

- Vit bönsallad med rödlök och sumac

- Cherkessisk kryddig kyckling- och valnöts’gucka’

- Champinjoner á la Greque; marinerade med oregano 
   och citron i olivolja

Varma små rätter

- Färska rödbetor med balsamico, fetaost och pinjenötter

- Friterade fårostcigarrer

- Basilikalindad friterad halloumiost med fikonmarmelad

- Spanakopita: grekisk spenat- och fårostpaj

- Kryddiga tomat- och chilibrässerade lammfärsbullar

- Confitkokt kycklinglår med vitlök och citron

DESSERT
Baklava  20

Kadaif 35

Sekerpare 30 

Lokum 10

Moccamoussette 35
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