VISBY

LUNCH 11.00 - 14.30
inklusive bröd

Vegetarisk tallrik *

spenatknyte, falafel, ostrulle, blomkål, kronärtskockshjärta
- spinach pirouge, falafel, cheese rolls, cauliflower, artichoke hearts				

129:-

Shish Kafta * nötfärsspett - minced beef on a skewer 					129:Shish Taouq * kycklingfiléspett - chicken fillet on a skewer 				129:Shish Ghanam * lammfiléspett - lamb fillet on a skewer 					149:Mashawi Mix * lammfilé, nötfärs & kycklingfile 						159:- lamb fillet, chicken filler, minced beef on a skewer

Shish Ihgil *

oxfiléspett - fillet of tenderloin on a skewer 					169:* Samtliga rätter serveras med bulgur, sallad och fyra libanesiska röror.
All dishes will be served with bulgur, salad and four lebanese dips.

Lobje

haricots verts gryta med sallad & bulgur 						
- stew with haricots verts with salad & bulgur

129:-

Kycklingsallad

med silad yoghurt							 139:- chicken salad with strained yoghurt and artichoke heart

Underbarsallad

grillad halloumi med tomat & silad yoghurt 				139:- halloumi with grilled tomato and straine yoghurt

Castaletta

lambracks med sallad, klyftpotatis & vitlökskräm 				
- lambracks with salad and fried potato

179:-

Extra Tillbehör
Halloumi 				15:Ostrulle 				15:Falafel 				10:-

VA R M D R Y C K
Libanesisk kaffe
Kaffe
Te
Espresso
Mynta te
Cappuccino
Caffe latte

KALL DRYCK
38:38:38:38:45:45:48:-

Mineralvatten 33cl
Läsk
Rudenstams Äpplemust
Rudenstams Vita vinbär
Alkoholfri öl
Pellegrino 70cl

40:40:45:45:45:65:-

ÖL & CIDER
Rekorderlig Cider 33cl Sverige 		
Corona 33cl Mexiko 		
Beirut Beer 33cl Libanon 		
Fatöl Åbro 40cl Sverige 		
961 Pale Ale 33cl Libanon 		
Brewdog Punk Ipa 33cl Skottland 		
Sierra Nevada Pale Ale 35cl USA 		
Zlatopramen 50cl Tjeckien 		
Känner vi till din allergi?

60:65:65:69:69:69:69:79:-

MOUSSERANDE

glas

flaska

Husets Mousserande
109:475:Doc Rosé Brut Italien 		
490:Fruktig smak av jordgubbar och körsbär med en hint av blommiga toner och viol

Villa Conchi Spanien 		
520:Välbalanserad karaktärsfull med fruktiga toner av citrus

C H A M PA G N E

glas

flaska

Husets Champagne
129:590:Bollinger		
890:Torr, nyanserad, mycket frisk smak med inslag av gula äpplen, rostat bröd, apelsin och nougat

Taittinger Brut Réserve		

950:-

Taittinger Prélude		

1450:-

Dom Pérignon		

2190:-

Krug Grande Cuvée		

2590:-

Taittinger Comtes		

2990:-

ROSÈ

flaska

Torr och fruktig med smak av äpple, citrus och mineral

Finstämt fruktig med friska inslag av citrus, mineral och exotisk frukt

Torr frisk smak med inslag av mineral, vit choklad, valnötter och grapefrukt

Mycket frisk smak med inslag av gröna äpplen, rostat bröd, apelsin och krusbär
Frisk, elegant citrondriven smak med hint av anjoupäron och hasselnöt

glas

Husets Rosé
110:Domaine des Tourelles Rosé Libanon 		

420:480:-

LQLC Rosé Frankrike 		

520:-

Torr, frisk och aromatisk med inslag av röda bär, en lätt örtighet med svalkande avslutning
Fruktig smak av jordgubbar, vit persika och melon med balanserad syra

Château les Valentines Frankrike 		
620:Fyllig smak av röd citrus, mogna hallon, tranbär och mineral med lång frisk eftersmak

VITT - WHITE WINE

glas

flaska

Husets vita
Marquis des Beys Libanon

110:135:-

420:520:-

W2 Riesling Frankrike

120:-

460:-

Weingut Pfaffl Österrike

125:-

480:-

Frisk elegant chardonnay med fin syra, inslag av citrus med en rund fatkaraktär
Friskt och fruktig med inslag av citrus, päron, gul stenfrukt med en lätt restsötma
Fruktig och friskt med karaktär av mogen citrus, päron, stjärnfrukt och mineral

Château Ksara Blanc de Blancs Libanon 		
540:Friskt och torrt med tydlig citrus och mineralitet

Musar Jeune Libanon 		
550:Generös fruktighet med krispig yta med inslag av päron och aprikos

Morgan Bay Cellars USA 		
550:Smörigt med inslag av anis, gula äpplen och päron

Mar de Envero Troupe Spanien 		
570:-

Aromatiskt med toner av päron, stenfrukt, persika och kiwi

Châteu de Chemilly Chablis Frankrike 		
590:Legat 6 månader på sin jästfällning, mineralrikt med viss rökighet och citrus i eftersmak

Langlois-Château Sancerre Frankrike 		
680:Torrt och friskt med tydlig citrus och mineralitet, inslag av nässlor

Château Musar White Libanon 		
760:Smakrikt och mycket fylligt vin med inslag av mogen frukt, honung, mandel och fat

RÖTT - RED WINE

glas

flaska

Husets röda
Marquis des Beys Libanon

110:135:-

420:520:-

Cune Rioja Crianza Spanien

120:-

460:-

Vielles Vignes Libanon

140:-

560:-

Kraftigt fylligt med inslag av mörka bär, fat och kryddor, lagrats 18 månader på franska ekfat
Mjukt och fylligt med mogna tanniner och frisk syra tydlig karaktär av röda bär
Elegant smakrikt vin med inslag av röda och mörka bär, kryddor, fat och örter

Lamberti Ripasso Italien 		
480:Mjukt, fylligt med fatkaraktär med inslag av mogna röda mörka bär, choklad, lagerblad vanilj

Ksara Reserve du Couvent Libanon 		
560:Fylligt, kraftigt och mörkfruktigt med inslag av bär, fat och choklad

Morgan Bay Cellars Zinfandel USA 		
560:Medelfyllig med rik frukt och peppriga toner, inslag av mörka bär

Hochar Péeret du fils Musar Libanon 		
570:-

Fruktig smak av mörka körsbär, mogna svarta vinbär och plommon

LQLC Pinot Noir Frankrike 		
590:Doft av röda bär och mogna hallon, smak av mogna röda bär, örter

Chante Cigale Châteauneuf-du-Pape Frankrike 		
620:Fyllig smak med inslag av björnbär, plommon, lakrits, kryddor och ceder

Wardy Chateau le Cedres Libanon 		
630:Lagrat 18 månader på franska ekfat, doft av mörka bär, vanilj och kryddiga toner

Chateau Ksara Libanon 		
680:Kraftig och elegant med smak av svarta vinbär, svartpeppar och lagerblad

Château robin des Moines Frankrike 		
720:Välbalanserat, moget med intensiva bär och plommon i smaken

Château Kefraya Libanon 		
750:Fyllig sträv smak med inslag av mörk choklad, tobak, te och torkade örter

Syrah du Liban Libanon 		
760:Kraftigt och fylligt med inslag av mörka bär, svartpeppar, mynta, fat och choklad

Château Musar Libanon 		
820:Elegant och fruktigt med en välpolerad tannin och strävhet, inslag av bär, kryddor och ek

