ESFIH A S

KAF TA NO PÃO
C OM TA BU LE

BO LINH O D E
FA L AFE L

S A L AD A A R A B IA

SALGADOS

BEBIDAS

ESFIHA
carne aberta ou fechada
folhada de carne
ricota ou verdura

ÁGUA com ou sem gás

5.00

ÁGUA DE COCO

6.00

6.90
8.50
6.90
7.00

ESFIHA INTEGRAL
carne, ricota e verdura
QUIBE FRITO
BOLINHO FALAFEL
12 unid.
MANAÍCHE

de záhtar
de queijo

8.50
19.00
13.30
18.00

CERVEJA
long neck

9.90

CHÁS VARIADOS

6.00

REFRIGERANTE

6.00

SUCOS DEL VALLE

6.00

SUCO DE LARANJA
Xandô

6.00

B ERI NJE L A AO F O R N O

SANDUÍCHES

KA L AC H

C H AWARM A
DE
CA RN E

KALACH
sanduíche de muzzarela derretida com rodelas de tomate e záhtar
no pão árabe integral

27.00

CHAWARMA DE CARNE
carne bovina temperada com especiarias árabes, assada e fatiada,
com tomate, salsinha e molho tarator no pão árabe

27.00

CHAWARMA DE FRANGO
frango desossado assado a moda arabe, pepino em conserva
cebolas e tomates picados com pasta de alho no pão árabe

27.00

FALAFEL
bolinhos de falafel misturados com salsinha, tomate e cebola
picados, temperados com molho tarator no pão árabe,
acompanham conservas de nabo, pepino e couve-flor

24.00

TABULE COM COALHADA SECA
uma camada de coalhada seca e outra de tabule, no pão árabe

19.50

KAFTA MAIS ACOMPANHAMENTO
uma kafta na chapa no pão árabe integral com um dos seguintes
acompanhamentos: tabule, molho tarator, homus ou coalhada seca

28.00

COALHADA SECA

(80g) 12.00

(80g) 12.00

COALHADA FRESCA
COALHADA FRESCA COM MEL

PRATOS

(180g) 26.00

(180g) 26.00

Monte seu combinado

ARROZ MARROQUINO 300g
arroz com frango desfiado e amêndoas picadas, temperado
com canela

36.00

ARROZ COM ALETRIA 200g
arroz feito na manteiga com macarrãozinho cabelo de anjo

19.00

ARROZ COM LENTILHA E CEBOLA FRITA 250g

31.00
31.00

BERINJELA AO FORNO 400g
camadas de berinjela e carne moída com molho de tomate e snoobar

31.00

QUIBE ASSADO 150g
com nozes

18.50

GRELHADOS

D O CE S Á R A BES

FRIOS

KAFTAS NO ESPETO 160g cada
dois espetos de carne moída temperada com cebola e salsinha,
grelhada na brasa

34.00

MICHUI DE FILET 150g
espeto com pedaços de filet mignon, tomate e cebola,
grelhados na brasa

41.00

MICHUI DE FRANGO 150g
espeto com pedaços de peito de frango, tomate e cebola,
grelhados na brasa

32.00

TABULE 200g
salada de salsinha, hortelã, tomate, cebola e trigo, azeite de oliva
e limão

26.00

FATUCH 250g
salada preparada com tomate, pepino, alface, rúcula, cebola,
rabanete, salsinha, hortelã e pão árabe frito, temperada com
azeite de oliva, summac e essência de romã

28.00

SALADA ARABIA 250g
salada preparada com alface, escarola, pepino, tomate, rabanete
e azeitonas, temperada com záhtar, azeite de oliva e limão

27.00

QUIBE CRU 160g
patinho moído com trigo,acompanhado com cebola, cebolinha e hortelã

33.00

HOMUS
pasta de grão de bico temperada com molho de
gergelim, limão e um pouco de alho

(80g) 12.00

ATAIF DE NOZES OU NATA
espécie de crepe recheado com nozes ou nata com
calda de flor de laranjeira
DOCES VARIADOS
HALAWI
MALABIE
creme com almíscar e água de flor de laranjeira
coberto com geleia de damasco
TORTA INTEGRAL DE CHOCOLATE BELGA
com amaridim
MIX DE FRUTAS

(180g) 26.00

=

Pratos que não contem carne.

2

ar roz com lentilha

a r r o z c o m lentilha

arroz marroquino

arroz com aletria

berinjela ao forno

arroz marroquino

charuto de uva
bolinho falafel

babaganuch

ACOMPANHAMENTOS

kaf ta no espeto

charuto de uva
coalhada seca

michui de filet mignon

homus

michui de frango
quibe assado
quibe cru
salada arabia
salada fatuch

quibe cru
salada arabia
salada fatuch
salada tabule
1 salgado

salada tabule

9.90 / 9.00

9.00
6.00
12.00

2 salgados

47,70

31 00
35 00

11.00
4.50

Toda sexta Sanduíche + Bebida por R$22.00
Válido para qualquer sanduíche.

1 PRINCIPAL
PRATO

SOBREMESAS
PRATOS

escolha DA HORA!

9.00
10.00

QUENTES

CHARUTO DE UVA 12 unidades
enrroladinhos de folha de uva recheados com arroz e carne moída

FAT UC H

ATA IF

BABAGANUCH
pasta de polpa de berinjela grelhada na brasa, temperada com molho de gergelim, limão e um pouco de alho

40 00

