À D E S C OBERTA D O L ÍBANO
C O M JOE BARZ A
{ MENU PARA DUAS PESSOAS } 55 €

{ COUVERT }

PÃO PITTA, AZEITONAS PRETAS marinadas com limão e alecrim
SHANKLISH queijo curado e envolvido em za'atar

TABBOULEH
salada de salsa com bulgur e tomate
HUMMUS
pasta de grão com tahini, azeite e sumo de limão
TAJIN ARNABIT
couve-flor marinada e assada com curcuma, coentros e azeite e servida com tahini
CHORBIT ADAS
sopa de lentilhas e hortelã
BASTERMA
carne de vaca curada com especiarias, iogurte e manjericão
KEBAB DE PORC0
espetada de porco grelhado, pickles e creme de alho, servida com pão pitta
FRIKEH BIL LAHMEH
trigo verde fumado, com perna de borrego assada lentamente,
alperces secos, alecrim e especiarias árabes, servido com molho meske
OSMALIEH
gelado de queijo com kadaif, calda de laranja e cravinho

{ ESTE MENU É UMA SUGESTÃO DO CHEF JOE BARZA
PARA QUE EXPERIMENTE OS DIFERENTES SABORES DO LÍBANO.
PORÉM, SE PREFERIR, PODE ESCOLHER À CARTA NAS PÁGINAS SEGUINTES }

ZAATAR.PT

K ARKAC H AT
{ COUVERT }

PÃO PITTA, AZEITONAS PRETAS marinadas com limão e alecrim
SHANKLISH queijo curado e envolvido em za'atar 2,5 € (por pessoa)

ME Z Z A QUE NTE S

SALATA
TABBOULEH
salada de salsa com bulgur e tomate 4,5 €

ZA'ATAR W JEBNEH MANOUSHE
pão libanês assado com za'atar e queijo 3,5 €

FATTOUCH
salada de alface romana, agrião, tomate, pepino,
pimento e pão frito com sumagre 4 €

SAMBOUSEK LAHME
empada libanesa de carne (2 un.) 4 €
SAMBOUSEK SABANEGH
empada libanesa de espinafres (2 un.) 3,5 €

JARJIT W CHMANDAR
salada de beterraba assada, agrião, romã e pinhões
4,5 €

FALAFFEL
pasta de grão, salsa com tahini e limão 5 €
BATATA HARRA
batatas crocantes salteadas com alho, paprika,
coentros e limão 4 €

MEZZA FRIOS

KEBBE KRASS
pastel de bulgur recheado com carne, pinhão
e aromáticos 7 €

HUMMUS
pasta de grão com tahini, azeite e sumo de limão 4 €
BABA GHANOUGH
beringela fumada e assada com tahini e romã 4,5 €

FATTET HUMMUS
grão salteado, iogurte, pão frito e pinhão 4,5 €

LABNEH W TOUM
iogurte libanês com azeite e hortelã 4,25 €

CHORBIT ADAS
sopa de lentilhas e hortelã 3 €

BASTERMA
carne de vaca curada com especiarias,
iogurte e manjericão 8 €

MASH EWE

KEBBE NAYYEH
tártaro libanês de carne de vaca 7,5 €

{ GRELHADOS }

TAJIN ARNABIT
couve-flor marinada e assada com curcuma, coentros
e azeite e servida com tahini 5 €

KEBAB DE PORC0
espetada de porco grelhado, pickles e creme de alho,
servida com pão pitta 8 €

WARAK INAB
folhas de videira com arroz e iogurte 4 €

TAOOK
espetada de frango grelhado e creme de alho,
servida com pão pitta 8 €
KAFTA
espetada de carne de vaca e borrego picadas,
servida com pão pitta 8,5 €

TABKHA

KEBAB SAMAC
espetada de peixe branco marinado e biwas,
servida com pão pitta 12 €

MOUGHRABIEH DJEJ
guisado de couscous com caldo de galinha,
chalotas grelhadas, cebolinho e coentros 9,75 €
FRIKEH BIL LAHMEH
trigo verde fumado, com perna de borrego assada lentamente,
alperces secos, alecrim e especiarias árabes,
servido com molho meske 9,25 €
ZAATAR.PT

SHISH KHODRA
vegetais grelhados 5 €
SHAWARMA DE PORCO
marinado em especiarias e pickles 6 €

H ARA
MOUHALABIEH W TEFAH
espuma e gelado de baunilha aromatizados com flor de laranjeira,
maçã caramelizada e crumble de sésamo 5 €
OSMALIEH
gelado de queijo com kadaif, calda de laranja e cravinho 5 €
FOSTKIEH W BOUZIT MICHMOUCH
sorvete de alperce com creme de pistácio 5 €
BAKLAVA
trouxa de massa filo recheada com pistácio, tâmaras
e creme aromatizado com água de rosas e de flor de laranjeira 5,5 €

SEM GLÚTEN

CONTÉM FRUTOS SECOS E AMENDOIM

CONTÉM MARISCOS E MOLUSCOS

VEGETARIANO

Lotação: 60 Lugares Todos os preços incluem IVA de acordo com as taxas legalmente definidas. Este estabelecimento tem Livro de Reclamações.
Grupo José Avillez, S. A. NIF 509 311 865 Rua Nova da Trindade, 18, 1200-466 Lisboa

ZAATAR.PT

