АРАБСКА КУХНЯ
ШЕФ-ГОТВАЧ АЛЯ РАХИМ
САЛАТИ
Табуле

400 гр. / 7.50 лв.
/булгур,домат,лук,джоджен,магданоз,лимон/

СУПИ
Арабска супа от леща Шорба

300 мл./ 4.00 лв.

/жълта/червена леща, лук, чесън, куркума/

СТУДЕНИ ПРЕДЯСТИЯ-МЕЗЕТА
Хомос

150 гр. / 7.50 лв.

/нахут,тахан,лимон/

Мутабал
/патладжан,тахан,лимон/
Джаджик

150 гр. / 8.50 лв.
250 гр. /6.00 лв.

/цедено кисело мляко,чесън, краставица/

Самка Хаар

250 гр./ 8.00 лв.

/тахан, лук, домат, зелени чушки, чесън, люти чушки/

Арабско Къббе със зеленчуци 200 гр. /8.00 лв.
/картофи, морков, ориз, кимион, куркума/

Арабско кюфте с телешка кайма 250 гр. / 9.00 лв.
/телешка кайма, ориз, лук, магданоз, чесън, куркума/

ТОПЛИ ЯСТИЯ
Долма

300 гр./ 8.50 лв.

/пълнен патладжан с ориз,агнешка/телешка кайма и зеленчуци,
сервиран с арабски хляб и доматено-чеснов сос/

Мехлеме

300 гр. / 8.50 лв.

/яйца, прясно смляна телешка кайма, лук,
домати, магданоз и арабски хляб/

Вегетарианско Мехлеме

300 гр. / 7.00 лв.

/яйца, лук, домати, магданоз и арабски хляб/

Агнешки черен дроб

300 гр. / 7.50 лв.

/агнешки черен дроб на тиган с домати,магданоз,лук и бахар/

Ориз Бириани с пиле

300 гр. / 8.50 лв.
/арабски ориз с фиде,грах,стафиди,пилешко месо и подправки/
Иракски зелен боб

250 гр. / 7.50 лв.

/зелен боб,доматен сос,подправки/

Бамя с ориз

300 гр. / 7.50 лв.

/бамя,ориз,доматен сос и подправки/

Риба Саяди

300 гр. / 10.50 лв.

/паламуд, арабски ориз и подправки/

Шиш Таук

2 бр. / 14.00 лв.

/ пилешко филе, печен домат, печен лук, арабски хляб/

Иракски Шиш-Кебаб

2 бр. / 15.00 лв.

/прясно смляна кайма от агнешко и телешко месо с арабски подправки/

Иракски агнешки шиш

2бр. / 15.00 лв.

/ агнешко месо, домат, лук, арбски хляб/

Иракско Тепси с телешка кайма 300 гр. / 8.50 лв.
/патладжан, домат, лук, телешка кайма и арабски подправки/

Иракски хляб

1 бр. / 1.00 лв.

СОСОВЕ
ХААР (лют)сос
30 гр./ 2.00 лв.

ТУМ И ХААР сос
30 гр./ 2.00 лв.

