


LEBANESE STREET FOODDuplex Zaatar & Jebneh    25ron 
(2 straturi, zaatar deasupra, brânză dedesubt)

Duplex Kafta & Jebneh    30ron
(2 straturi, mix de vită și oaie dedesubt, 
brânză deasupra)

Quattro      30ron
(Alege din: muhammara, brânză ceapă & pătrunjel, 
brânză libaneză, kafta, zaatar, soujouk, 
labneh, brânză cu chilly)

Brânză Akkawi; Legume; Carne +2RON fiecare

Zaatar      10ron
(Mix de ierburi aromatice libaneze)

Jebneh        14ron 
(Branză libaneză) 

Labneh & Legume     16ron
(Cremă de iaurt, roșii, mentă, masline) 

Muhammara & Halloumi    16ron
(Branză halloumi, pastă ardei capia, alune de 
pădure, rodie, castraveți, ulei de măsline)   

Lahme bi ajeen      16ron
(Carne tocată vită și oaie, ceapă, ardei, roșii)

Soujouk w Jebneh      18ron 
(Cârnat picant Libanez, brânză, ulei de măsline) 

Manakeesh - Pizza Libaneză

The Original
(160g carne)

Mare 
(180g carne)

Farfurie
(200g carne)

Pui  18ron  21ron  25ron

Vitã  20ron  23ron  28ron

Mix  20ron  23ron  28ron

Vegetarian 16ron  19ron  23ron
(Falafel)

Murãturi libaneze & Legume proaspete
Sosuri: toum (pastă de usturoi), harissa 
(pastă de ardei picant)
Altele: hummus, tabbouleh
Alege din: Cartofi prăjiți sau orez
*cartofii pot fi congelați.

The Original Shawarma

Opțiuni vegetariene  
(28cm/400g) Vegetarian & Carne

Opțiuni cu carne
(28cm/400g)

Manakeesh specials 
(32cm/400g)

Fries & cheese     200g/12ron
(Cartofi prăjiți, cheddar, pătrunjel)

Batata harra      200g/12ron 
(Cartofi la cuptor, ardei roșu, coriandru, 
chilli, usturoi)

Garlic mint chips     200g/12ron
(Cartofi la cuptor, usturoi, mentă)

Zaatar fries      200g/12ron 
(Cartofi prăjiți, zaatar)

Panko Halloumi sticks    300g/18ron 
(4 bucăți halloumi, panko, sos thousand 
islands, sos sweet chilly)

Breaded chicken     300g/20ron
(4 bucăți pui, panko, sos muștar cu miere)

Crispy caulilflower     250g/15ron
(4 bucăți conopidă pane, sos)

Dynamite shrimps     250g/25ron
(creveți tempura, sos harissa)
*creveții pot fi congelați.

Fast Lebanese

Topping-uri



Mezze Mezze

Labneh       150g/12ron
(Cremă de iaurt, ulei măsline)

Wild zaatar labneh      170g/13ron
(Cremă de iaurt, ulei măsline, zaatar)

Hummus      200g/14ron 
(Năut, tahini, ulei măsline)

Hummus beiruti     200g/16ron
(Naut, tahini, harissa, ulei măsline)

Tabbouleh      300g/12ron
(Pătrunjel, roșii, bulgur, ceapă, rodie) 

Fattoush      300g/12ron 
(Bucățele lipie prăjită, legume, roșii, rodie)

Baba ganoush         250g/14ron
(Salată de vinete, tahini, ulei măsline)

Falafel and tahini     350g/15ron
(4 bucăți falafel, semințe susan, tahini)

Fatayer      300g/14ron
(Plăcintă tradițională libaneză cu spanac)

Cheese sambousek     300g/14ron
(Plăcintă tradițională cu brânză)

Mezze Mix      400g/40ron
(La alegere: Hummus, baba ganoush, 
tabbouleh, falafel)

Opțiuni vegetariene Opțiuni cu carne

Hummus cu carne     250g/18ron
(Hummus, carne tocată de vită)

Kibbeh      300g/14ron
(Carne mix vită și oaie, ceapă, grâu)

Sujuk       300g/15ron
(Cârnat picant libanez tradițional)

Makanek      300g/15ron
(Cârnat tradițional libanez)

Mix Samboussek     400g/25ron
(Mix sambousek)

Gratar pe carbuni

Shish Chicken taouk      22ron 27ron 
(Piept de pui marinat frigărui)

Shish Kebab          25ron 30ron
(Vită cu mirodenii, ceapă, pătrunjel)

Spicy Kafta Kashkash     25ron 30ron
(Vită tocată cu mirodenii, ceapă, 
pătrunjel, harissa, hummus) 

Shish Kafta Halabi      25ron 30ron
(Vită tocată cu mirodenii, 
ceapă, pătrunjel, ardei roșu la 
grill, hummus)

Turkish Orfa Kebab      25ron  35ron
(Kebab tradițional turcesc)

Mighty Adana Kebab     25ron  35ron
(Kebab tradițional turcesc)

Koozi Lamb Kebab         30ron
(Cotlet de berbec cu mirodenii, 
orez)

Turkish Iskender Kebab      30ron
(Kebab, sos de roșii, ardei roșu 
pe grill)

Lamb Chops                  35ron
(Cotlet miel, mirodenii) 

Jawaneh     20ron
(4 aripioare de pui cu 2 sosuri)

Mix Grill     50ron
(Shish kebab, taouk, kafta, cu 2 sosuri)

Wraps 
(350g)

Plate/Box
(600g)

Unele preparate sunt congelate, vă rugăm întrebați ospătarul pentru 
mai multe detalii.

UNELE PRODUSE POT CONȚINE ALERGENI
Vă rugăm să consultaț meniul cu ATENȚIE și sa NE INFORMAȚI dacă aveți
alergii sau intoleranțe alimentare.

Vă rugăm consultați lista de mai jos. Cerealele glutenice (1), crustacee 
sau moluște (2), ouă (3), fructe cu coajă (alune, nuci, arahide, alune de 
pădure, caju, nuci pecan, �stic, nuci braziliene, nuci de Macadamia) (4),
țelină (5), muștar (6), soia (7), lapte și lactate (8), dioxid de sulf și sulfați 
(9), lupin (10), și produse derivate din cele de mai sus (11).

Toate preparatele sunt gătite cu ulei de măsline extravirgin, unt, sare 
de mare, condimente naturale.


