ENTRADAS

PRATOS

MUHAMMARA + PÃO ÁRABE
(Pimentão vermelho e nozes)

FALAFEL
(5 bolinhos de grão de bico temperados
e fritos)
Acompanha: Pão sírio, pasta de homus,
molho tahine, tomate, alface, picles, salsinha
e hortelã.

PÃO ÁRABE (1 unidade)
MIX DE PASTAS + PÃO ÁRABE
(Babaganush, Coalhada Seca e Homus)

SALGADOS
ESFIHA CARNE
ESFIHA DE QUEIJO

SHAWARMA CARNE
(Carne grelhada com tempero árabe)
Acompanha: Pão sírio, molho tahine, cebola,
tomate, salsinha e rabanete.
SHAWARMA FRANGO
(Frango grelhado com tempero árabe)
Acompanha: Pão sírio, pasta de alho, batata
frita, alface, tomate e picles.

ESFIHA DE VERDURA
ESFIHA DE RICOTA
KIBE FRITO

ARROZ COM CHAIRIE (200g)
(Arroz cozido na manteiga com macarrão)
KIBE ASSADO (160g)
(Recheado com carne moída e nozes)
Acompanha: Salada

SANDUÍCHES
FALAFEL
(3 bolinhos de grão de bico temperados
e fritos)
No Pão Sirio
Acompanha: Pasta de homus, molho tahine,
tomate, alface, picles, salsinha e hortelã.

SHAWARMA CARNE
(Carne grelhada com tempero árabe)
Acompanha: Pão sírio, pasta de homus, molho
tahine, cebola, tomate, salsinha e rabanete.

PASTAS
BABAGANUSH (170g)
(P(Pasta de berinjela)
MUHAMMARA (170G)
(Pimentão vermelho e nozes)
COALHADA SECA (170G)
COALHADA FRESCA (170G)

SHAWARMA FRANGO
(Frango grelhado com tempero árabe)
Acompanha: Pão sírio, pasta de alho, batata
frita, alface, tomate e picles.

HOMUS (170G)
(Pasta de grão de bico)
Todas as pastas acompanham 1 pão árabe

SALADAS
KIBE CRU
(Carne moída triturada com trigo)
Acompanha: Cebolinha e hortelã.

GRELHADOS
KAFTA
(2 Unidades)

BERINJELA (160g)
(Tomate, rabanete, hortelã, salsinha,
cebolinha, pimentão, alho e limão)

MICHUI CARNE
(2 espetos, cebola e tomate)

TABULE (200g)

MICHUI FRANGO
(2 espetos, cebola e tomate)

(Trigo, salsinha, hortelã, alface
romana, cebolinha, tomate e limão)

Todas os grelhados acompanham 1 pão árabe

FATUCHI
(Tomate, pepino, alface, pão torrado, rabanete,
hortelã, cebolinha, alho e limão)
COALHADA COM PEPINO
(Temperado com hortelã seca)

EXECUTIVOS
SEGUNDA

KAFTA
(No molho vermelho e batata)
Acompanha: Arroz com Chairie.
KIBE NA COALHADA
(3 Unidades)

TERÇA

CHARUTO DE REPOLHO
(Recheado com arroz e carne moída)
ARROZ MARROQUINO
(Carne moída, pedaços de carne e amêndoas)

QUARTA

ABOBRINHA NO MOLHO VERMELHO
(Recheada com arroz e carne moída. 3 unidades)
CHICH BARAK
(Capeletti recheado com carne no caldo de coalhada e hortelã)

QUINTA

KAFTA
(No molho vermelho e batatas fritas) Acompanha: Arroz com Chairie.
CHARUTO DE REPOLHO
(Recheado com arroz e carne moída)

SEXTA

HOSTO
Carne recheada com salsinha, cebolinha,alho e amêndoas.cozido no vinho.
(Fatiada e intercalada com batatas fritas)
Acompanha: Arroz com Chairie.
MIJADRA
(Arroz, lentilha e cebola frita)

BEBIDAS
ÁGUA MINALBA (310 mL)

CERVEJAS
Heineken (330 mL)
Vedett (330 mL)
Original (300 mL)
Brahma sem Álcool (335 mL)

REFRIGERANTE (350 mL)
Coca Normal / Zero
Guaraná Normal / Zero
340 mL
SUCO DE LARANJA
SUCO DE LIMÃO

500 mL

Café

