
Menu





Sopes

Sopa de Llenties 
Llenties grogues amb ceba i espècies especials

€5 . 5

Sopa de Pollastre i Verdures 
Verdures i daus de pollastre

€6 .9



Amanides

Fattoush 
Amanida amb pa torrat, vinagreta especial i melassa de magrana

€7 . 5

Tabboule 
Amanida de julivert picat, ceba, tomàquet, sèmola amb  

oli d’oliva i llimona

€7 .8

Tabboule Mazah
Amanida de julivert picat, poma verde , magrana, sèmola amb 

melassa de magrana

€8 . 5



Amanida de Ruca  
Ruca amb formatge feta, ceba, llimona, oli d’oliva i sumac

€9 . 5

Amanida de Tomàquets Mazah
Tomàquets frescos amb salsa d’all, menta seca i sumac

€5



Entrants Freds

Hummos 
Crema suau de cigrons amb pasta de sèsam (tahini), all i suc de llimona

€8

Hummos Beiruti
Crema suau de cigrons amb pasta de sèsam (tahini), daus de  

tomàquet i julivert picat

€8 . 5

Hummos Pesto
Crema suau de cigrons amb pasta de sèsam (tahini) i pesto amb pinyons

€9 . 2

Hummos bel Lahme   
Crema suau de cigrons amb pasta de sèsam (tahini), carn i pinyons

€1 1

Mutabbel   
Crema d’albergínies amb pasta de sèsam, all i llimona

€8



Baba Ghanouj Mazah 
Crema d’albergínies escalivades i verdures saltades

€9 . 5

Warak Enab  
Fulles de parra farcides d’arròs i verdures amanides amb llimona i oli d’oliva

€8

Shamandareye
Crema de remolatxa amb pasta de sèsam (tahini) i un toc especial

€8 . 2

Loubye bel Ziet 
Mongetes tendres amb tomàquet, ceba i oli d’oliva

€7 .8

Labneh 
Crema de iogurt elaborat a l’estil libanès amb un toc d’all i oli d’oliva

€7 . 2



Entrants Calents

Makanek
Salsitxa libanesa amb salsa de melassa de magrana

€13 . 2

Makanek Mazah  
Salsitxa libanesa rostida amb all, coriandre i llimona

€13 . 2

Jwaneh   
Ales de pollastre rostides amb all, coriandre i llimona

€12

Sawda 
Fetge de pollastre selecte guisat amb melassa  

de magrana i espècies especials

€1 1 . 2

Ras Asfour   
Carn guisada amb melassa de magrana o  

cirera, all, llimona i pinyons

€12 . 5



Sojok 
Salsitxa libanesa rostida amb tomàquet, ceba, all, pebre verd i espècies (poc 

picant o molt picant)

€13 . 2

Batata Harra   
Daus de patata fregits amb all, coriandre i espècies picants

€6 . 2

Shish Haloum 
Formatge Halloumi fregit amb tomàquet i xampinyons

€7

Rotlles de Formatge     
Rotlles cruixents de formatge

€7



Fatteh

Fatteh amb Hummus
Cigrons cuits acompanyats amb iogurt i pa libanes torrat amb  

pinyons i un toc especial

€1 1

Fatteh con Araydes   
Cigrons cuits acompanyats amb iogurt, gambes, pa libanes torrat amb 

pinyons i un toc especial

€14 . 2

Fatteh Mazah    
Cigrons cuits acompanyats amb iogurt, pollastre, formatge, pa libanes torrat 

amb pinyons i un toc especial del Xef

€14 . 2



Especialitats

Kebbe Mazah 
Kebbe especial del Xef farcit de salsitxa, formatge,  

fruita seca, nabius i cireres

€14 . 9

Kebbe   
Kebbe farcit de hummus, mu&abbel, mohammara i labneh

€13 . 2

Kebbe Nayye     
Kebbe cru amb fines herbes recobert de sèsam,  

fruita seca i llavors de rosella

€16 . 9

Mazat  
Tast dels millors entrants libanesos (freds i calents)

€39

Shawarma Lahm  
Shawarma de vedella libanesa a la brasa

€19 . 2

Shawarma  Djej      
Shawarma de pollastre libanès a la brasa

€17 . 2



Cuina Libanesa

Ouzi 
Carn amb arròs i espècies condimentat amb  

fruita seca i una salsa especial

€2 1 . 2

Kebbe bel Labban  
Kebbe farcit de carn picada rostit amb iogurt i  

acompanyat amb arròs

€12 . 2



Empanades Libaneses

Lahme
Empanades de massa libanesa farcides de carn picada

€5 . 5

Jebneh  
Empanades de massa libanesa farcides de formatge akkawi

€4 . 5

Sabanekh   
Empanades de massa libanesa farcides d’espinacs

€4 .4

Sabanekh w Jebneh   
Empanades de massa libanesa farcides amb espinacs i formatge

€4 .4

Tashkily   
Tast d’empanades libaneses

€5 .9



Manakesh Libaneses

Lahm Baajin 
Massa fina torrada acompanyada amb carn picada, 

tomàquet, ceba i espècies especials

€8 . 5

Jebneh  
Massa fina torrada condimentada amb formatges libanesos

€7 . 5

Zaatar   
Massa fina torrada  amb farigola libanesos

€6 . 5

Sojok w Jebneh   
Massa fina torrada amb formatges  

libanesos i salsitxa especial

€9 . 5



Arayes tostados al carbón

Arayes Lahm 
Pa libanes farcit de carn picada, verdures i espècies especials

€10 . 2

Arayes Jebneh   
Pa libanes farcit de formatge Halloumi, tomàquet i menta

€9 . 2

Arayes Veggies 
Pa libanes farcit de patata, julivert, ceba, pebre verd,  

all i pebre vermell picant

€8 .9



Parrillas al carbón

Shekaf  
Vedella adobada i rostida a la brasa

€19 . 2

Shish Tawook      
Daus de pit de pollastre adobat i rostit a la brasa

€18 . 2

Reyash Ghanam
Costelles de xai adobades i rostides a la brasa

€2 1 . 2

Faroug Meshwi     
Mig pollastre adobat i rostit

€16 . 9



Kabab Halabi 
Carn picada amb julivert, ceba i espècies

€15 . 9

Kabab  Karaz  
El nostre kebab deliciós amb salsa de cireres

€17 . 2

Kabab  Ourfally      
Carn picada amb espècies rostida amb tomàquet, ceba,  

albergínies i pebre vermell picant

€16 . 9

Kabab  Djej     
Carn de pollastre picada amb herbes especials

€16 . 9



Graellada de carn      
1 shish tawook + 1 kebab + 1 shekaf de carn  

+ 1 kebab de pollastre + 1 costelles

€28 . 2

Graellada de carn (2 persones)  
1 shish tawook + 2 kebab + 1 shekaf de carn + 1 kebab de pollastre + 2 

costilles + 2 arayes + mig pollastre rostit

€47 . 9

Samak      
Peix del dia macerat amb la nostra salsa casolana

€59/kg

Parrillas al carbón



Guarnicions

Arròs Oriental  
€4 . 2

Verdures Escalivades     
€4 . 2

Verdures a la Brasa
€4 . 2

Patates a la Brasa
€4 . 2

Patates Fregides Casolanes   
€4 . 2



Dolços

Konafa
Les famoses postres libaneses amb formatge i caramel

€7

Halawet  el  Jeben   
Farcellets de formatge amb nata, festucs i caramel

€7 . 5

Mafrookeh
Dolç de festuc farcit de nata i fruita seca

€9

Rez b  7aleeb      
Arròs amb llet, caramel i fruita seca 

€6


