MENU
HUMMUS

ŠAKŠUKA

SDÍLENÍ JE RADOST

Náš domácí jeruzalémský hummus – zrnitá cizrna s tahini,
olivovým olejem a čerstvou petrželkou. Podáváme s naším
domácím pita chlebem a nakládanou zeleninou.

Orientální dušená rajčata s paprikou, česnekem a bylinkami,
doplněná dvěma sázenými vejci. Podává se v pánvi spolu
s naším domácím pita chlebem.

Jídlo, které je zábavné sdílet!
Vyberte si 3 nebo 6 našich středomořských mezze – malých předkrmů.

Hummus Originál (1.8.11)

Teplá cizrna a pražené piniové oříšky se za‘atarem

180,-

Original (1.3.11)
Klasická Šakšuka

Hummus s falafelem (1.11)

210,-

Hummus Baba Ghanoush (1.11)

210,-

Šakšuka s mletým hovězím masem

Hummus s kuřecím (1.11)

230,-

Merguez (1.3.11)

Smažené zlaté falafelové kuličky

Dip z pečeného lilku s tahini, česnekem, koriandrem
a semínky granátového jablka

Grilované jarní kuře v orientálním koření

240,-

Hummus s kebabem (1.11)

Kousky mletého hovězího masa

Hovězí (1.3.11)

Marocké klobásky plněné hovězím a jehněčím masem

Feta (1.3.7.11)

Hummus s houbami (1.11)

210,-

Šakšuka s kousky řeckého sýra feta

Hummus Sabich (1.3.8.11)

230,-

Lilek (1.3.11)

Opečené houby a cibule

Smažený lilek s vejcem

Hummus Mesabacha (1.11)

190,-

Hummus šakšuka

230,-

(1.3.11)

Orientální dušená rajčata s paprikou,
česnekem a bylinkami

230,-

230,-

230,-

Hummus s vejcem natvrdo (1.11.3)

220,-

Matbucha

Pikantní severoafrický rajčatový dip s pečenými paprikami
a česnekem vařené přes noc

Okurky & olivy

Směs středomořských nakládaných okurek a oliv

Bylinky (8.11)

Kebab

249,-

Kuřecí maso

239,-

Pečený losos (4)

320,-

Grilovaný kebab s pečenými rajčaty a cibulí.
Podáváme s hranolky/rýží, izraelským salátem a tahini.

Grilované jarní kuře v orientální kořeněné směsi
s pečenými rajčaty a cibulí. Podáváme s hranolky/
rýží, izraelským salátem a tahini.

Grilovaná ryba podávána s domácí omáčkou, hranolky/rýží a izraelským salátem

Bylinkový salát s praženou kořeněnou směsí ořechů a semínek

Dip z uzeného pečeného lilku, tahini, česnek, koriandr,
semínka granátového jablka

Papriky

Pikantní pečené papriky, Schug (pikantní bylinková pasta),
smažená cibule

Labaneh (7.11)

190,-

Tabbouleh (1)

POLÉVKY

Tabbouleh (1)

Libanonský salát s čerstvými bylinkami, bulgurovým
salátem, rajčaty a citronovou šťávou

Galil (1.7.11)

Papriky, okurka, rajče, červená cibule, máta,
petržel, smažené pita kousky, řecký sýr Feta,
granátové jablko a za‘atar

Izraelský

Čerstvá okurka, rajčata, červená cibule, petržel,
olivový olej a vymačkaný čerstvý citron

Kuřecí maso (8)

Grilované jarní kuře potřené orientálním kořením,
podávané na okurce, rajčatech, červené cibuli,
petrželi, mandlích s citronovo-česnekovou zálivkou

Smažený květák, červená cibule, tahini, bylinky,
mandle a citronovo-česneková zálivka

170,170,-

140,-

Pita falafel (1.11)

Pita chléb plněný hummusem, salátem
a falafelové kuličky.

89,-

Rýže

180,-

69,-

Pečený květák (11)

180,-

Grilovaný lilek (8.11)

170,-

Celý pečený květák podávaný s tahini a čerstvou petrželkou

Grilovaný lilek podávaný s tahini se semínky
granátového jablka a piniové oříšky

Marocký salát z uzeného lilku a pečených rajčat

Rajčata

Batátové hranolky

Orientální rýže

210,-

149,79,-

Smažené solené domácí sladké brambory

65,-

Zaalouk

Bramborové hranolky

Smažené solené domácí brambory

Polévka dle denní nabídky

Libanonský salát s čerstvými bylinkami, bulgurem, rajčaty, cibulí,
citronovou šťávou, olivovým olejem

SALÁTY A DALŠÍ

#TheHummusBar

(8)

Červená řepa, kmín, koriandr, vlašské ořechy

530,-

Hovězí kebab, marocké klobásky, kuřecí steak
z jarního kuřete. Podáváme s hranolky, spolu
s izraelským salátem, Schugem (pikantní
bylinkovou pastou)

Domácí krémový sýrový dip, olivový olej, Za‘atar (směs koření)

Teplá cizrna a vejce natvrdo

Smažený květák (8.11)

Červená řepa

Mix Grill pro dva

Baba ganuš (11)
Smažený lilek

Teplá cizrna s tahini a citronovou šťávou

210,-

249,- / 399,-

GRIL

Rajče, červená cibule, pálivá zelená paprika, koriandr,
citronová šťáva

Falafel (1.11)

5 smažených zlatých falafelových kuliček. “náš tajný recept”

Baby Hummus (11.8)
Malá miska hummusu

Tahini (11)

Tahini s petrželkou, česnekem a citronovou šťávou

DĚTSKÉ MENU
Kuřecí řízek (1)

179,-

Fish & Chips (1.4)

179,-

Kuřecí řízek podávaný s bramborovými hranolky
a salátem.

Rybí prsty z tresky podávané
s bramborovými hranolky.

