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PErFekT I VÄnTan PÅ
MAteN, ELleR I COmBo
MEd MEze

sNabBsNacKs
viSpAD feTAosTkRäm

30:-

seSAmPinNE

22:-

som ett krämigt moln, med örter

krispigt snacks, perfekt till
fetaostkräm!

olIVer

MezE/SmåRÄtTer
köFtE

35:-

25:-

lantchips med gräddfilsmak

cHilINötTEr

25:-

JorDnÖTteR

25:-

gLutENfRitT
laKtOSfRitT
veGAnSkT

MEze/SmÅRätTEr, beStÄLl etT
gäNg ocH deLA på tiLl
föRrÄTt, elLEr såKlARt gåR
deT liKA bRa atT beStÄLla
"en ocH en"
AlL in meZE, 4-6 peR peRsON
är unGEföR soM en vaRmRÄtT.

70:-

små kryddiga färsjärpar gjorda på
Wapnös köttfärs tillsammans med
varm mustig tomatsås (3 st)

KrYdDig coUScoUS

stora gröna mammutoliver marineras
i vitlök & sumak

en liTEn påSE cHipS

väLkOMmeN tiLl osS!
Vi är etT huNgRIgT gäNg soM
älSkAR ATt UTmaNA VÅra
SmAKlöKAr OCh InSpiREraS TIlL
ATt TEsTa NyA RÄtTer &
RÅvaROr!
DEnNa SOmMarEN TAr VI EN BIt
AV MElLanÖSteRn TIlL
SÖdeRkAJ, på våRt viS,hOPpaS
NI giLlAR deT!

35:-

med aprikos, rödlök & persilja

taBbOuLEh

45:-

frisk sallad med tomat, bladpersilja,
citron & vitlök

feTAosT & vaTtENmeLOn

45:-

med mynta & lime toppas med salta
solrosfrön

LabNEh

45:-

syrligt krämiga yoghurt/ostbollar
som rullas i kvällens kryddblandning

heT poTAtiS

45:-

saMOsaS

65:-

med chili, örter & vitlök
toppas med syrlig yoghurtsås
krispiga filodegsknyten med rostad
paprika, färskost & mandel (2st)

LEmoN ChICkeN

65:-

gRilLAt LAnTbRÖd

35:-

MyNta & LimE yoGhURt

22:-

huMmUS x 2

45:-

pulled kyckling med citrus & örter

(orginal & kvällens smak)
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BEirUT BAbY

TOMATSÅS

165:-

Alla varmrätter & pizzor går
att få som take away då
kostar dom 20 pix mindre

TOMATSÅS

150:-

GÅR ATT FÅ VEGANSK

shunky spicy tomatsås med rökt
paprika, fetaost, ägg, smörbönor &
bladpersilja

ORiEnT EXpResSEn

BIANCO

140:-

155:-

BIANCO

halloumi, mozzarella, bladspenat,
citrus-marinerad aprikos, mynta &
saltrostade solrosfrön

TUseN & EN NAtT

BIANCO

145:-

GÅR ATT FÅ VEGANSK

deSsSErT
85:-

50:-

tre små underbara bakverk, perfekt
till kaffet (från Marias bageri på
Andersberg) + en kula vaniljglass 22:-

lYxiG raW sNicKErSboLl

40:-

med jordnötter & chokladsås

Mr geLAto
hantverksglass från Gullbrandstorp,
smakerna varierar, kika in i vår
frys eller fråga oss!

40:-

215:-

ugnsbakas & vänds i pistage &
panko å blir härligt frasig
serveras med ljumna ört &
citrusslungade småttepotatisar,
krispig gurka & smörbönor
tillsammans med en ljuvlig saffran
SÄG TILL OM DU VILL HA DEN GLUTENFRI
& citruscremé
235:-

ugnsbakas & vänds i pistage &
panko å blir härligt frasig
serveras med ljumna ört &
citrusslungade småttepotatisar,
krispig gurka & smörbönor
tillsammans med en ljuvlig saffran
& citruscremé
SÄG TILL OM DU VILL HA DEN GLUTENFRI

bLåmUSsLor

med krämig yoghurt, honung, mynta
och krossade drömmar

kVälLEnS BakLAva

GÅR ATT FÅ MED VEGANSK FETA

toRsKrYgG

zuccini,mozzarella vitlök, sötpicklad
citron toppas med tahinicremé &
ruccola

SveNsKA joRdGUbBar

VArMräTtER
FEtaOSt

spicy salami, mozzarella, rostad
paprika & persilja

haBIbi

DEnNa SOmMarEN TAr VI EN BIt AV
MElLanÖSteRn TIlL SÖdeRkAJ, på
våRt viS, HOpPas NI giLlAR deT!

glutenfri botten + 15:-

färs från Wapnö som kryddas med
spiskummin & sumak, mozzarella &
rödlök toppas med mynta-lime
yoghurtsås & ruccola

ShAKsHukA

väLkOMmeN tiLl osS!
Vi är etT huNgRIgT gäNg soM
älSkAR ATt UTmaNA VÅra
SmAKlöKAr OCh INpiRErS TIlL ATt
TEsTa NyA RÄtTer & RÅvaROr!

215:-

med massa härliga örter, citrus &
vitlök å vittvin & grädde såklart
serveras med grillat lantbröd &
fetaostkräm SÄG TILL OM DU VILL HA GLUTENFRITT BRÖD

föR baRn
FÄrSbiFf elLEr haLlOuMI

75:-

med potatis, vattenmelon &
yoghurtsås

En liTEn piZzA

65:-

med tomatsås, mozzarella & något
mer om du vill (kolla pizzamenyn)

En kuLA gLasS
med jordgubbar & chokladsås

45:-

