MENUKORT

MEZZA - små delikatesser som deles ved bordet eller sortiment af små madretter,
oprindelig serveret som hors d’oeuvre, men kan udgøre et helt måltid.
Hos Mezza er det dog ikke kun smagen, der er det essentielle.
Det kalder nemlig på en helhedsoplevelse, der kæler for alle dine sanser – også synet.
Det er karakteristisk. Raffineret. Delikat og farverig.
Det libanesiske køkken, hvor krydderurter, granatæble, mynte, kanel og citron
sørger for friskhed og velsmag, der aldrig bliver domineret af stærke krydderier.
Taboulé, makanek og fatté er blot få af de velkendte retter,
der gør et besøg på Mezza til en intens smagsoplevelse.
Bjerge, de dybe dale, brede marker, de blomstrende enge og træer,
Middelhavet - hele landets mangfoldighed afspejles også i dets køkken.
Hos Mezza kan du bruge denne mangfoldighed og gøre det til din egen historie.
Du kan kombinere vores specielle retter, der passer til din smag, appetit og aftenens længde.
Nyd øjeblikket!

MENUER
MEZZA VEGETARIAN		

259,-

FORRETTER

Hummus - mtabbal - taboulé - baba ganoush

HOVEDRET

Batata harra - koussa - falafel - moussaka

DESSERT

Mezza's dessert

MEZZA CLASSIC

279,-

FORRETTER

Hummus - mtabbal - taboulé - baba ganoush

HOVEDRET

Spyd af marineret oksemørbrad - spyd af marineret kyllingebryst spyd af krydret hakket oksekød

DESSERT

Mezza's dessert

MEZZA SPECIAL		
FORRETTER

319,-

Hummus - mtabbal - taboulé - baba ganoush

HOVEDRET

Spyd af marineret oksemørbrad - spyd af marineret kyllingebryst marineret lammekrone - grillede king prawns

DESSERT

Mezza's dessert

VIN MENU

Pale Ink, Riesling - Columbia Valley, Washington State, USA 2018
Les Berchets, Cabernet Sauvignon, Vin de Pays d'Oc, Frankrig 2018

2 GLAS		119,-

COLD
MEZZA
Sammensæt din egen menu (min 3 varianter)

		

Hummus				 59,Garbanzo ærte dip med tahini, hvidløg, citronsaft & olivenolie

Mtabbal med granatæble kerner			 59,Grillet aubergine dip med tahini, hvidløg, citronsaft & olivenolie

Labné				59,Rørt yoghurt med mynte & olivenolie

Taboulé				 59,Persillesalat med bulgur, purløg, tomater, citronsaft & olivenolie

Fattoush				 59,Traditionel libanesisk salat med tomat, agurk, romaine- og radicchio salat, radiser,
granatæble melasse, citronsaft, olivenolie & sprøde brødcroutoner

Wara ‘enab			 59,Fyldte vinblade med ris & krydderurter

Rødbedesalat med valnødder			 59,Marineret rødbede med rucola, fetaost, valnødder, citronsaft & olivenolie

Toum				59,Hjemmelavet hvidløgsmayo

Moussaka				 59,Traditionel libanesisk moussaka med aubergine, kikærter, tomatsalsa,
hvidløg, løg & olivenolie

Loubiya				 59,Haricots Verts, tomatsalsa, hvidløg, løg & olivenolie

HOT
MEZZA
Sammensæt din egen menu (min 3 varianter)

		

Krydret aubergine 			 59,Aubergine i skiver, friturestegt og toppet med krydderurter

Grillet halloumi 			 59,Traditionel halloumi serveret med tomatskiver

Garbanzo falafel med sesam sauce			 59,Garbanzo ærter, persille, koriander & hvidløg

Batata harra 			 59,Dybstegte kartofler vendt i koriander, hvidløg, chili, olivenolie & citronsaft

Hummus med krydret oksemørbrad			 69,Garbanzo ærte dip med krydret oksemørbrad på toppen

Fatté med oksemørbrad			 79,Krydret oksemørbrad på en bund af ristet brød, hvidløg/tahini-creme,
garbanzo ærter & ristede pinjekerner

Fatté med kylling			 69,Krydret kylling på en bund af ristet brød, hvidløg/tahini-creme,
garbanzo ærter & ristede pinjekerner

Fatté aubergine			 59,Krydret aubergine på en bund af ristet brød, hvidløg/tahini-creme, & garbanzo ærter

Koussa (2stk)			 59,Fyldte mini squash med ris & krydderurter

Batenjen (2stk)			 69,Fyldte mini auberginer med ris & krydderurter

Makanek med granatæble sirup			 69,Hjemmelavede lamme- og oksepølser vendt i granatæble melasse,
stegte kartofler, peberfrugt & hvidløg

HOT
MEZZA
Sammensæt din egen menu (min 3 varianter )

		

Lammekrone (2 stk)			 99,Marineret lammekrone med grillede grøntsager

Kibbé (2 stk)			 59,Fyldte bulgur boller med krydret oksekød

Kyllingespyd (2 stk)			 79,Spyd af marineret kyllingebryst med grillede grøntsager

Oksemørbrad spyd (2 stk)			 99,Spyd af oksemørbrad med grillede grøntsager

Kafta (2 stk)			 69,Spyd af krydret dansk oksekød vendt i urter

King Prawns med sauce (6stk)			 89,Grillede kæmperejer vendt i korander og hvidløg

Samaké				 99,Spørg efter dagens fisk

Libanesisk ris			 45,Ris med smørstegte nudler

Molokhiye 			 59,Traditionel mallow suppe

Dagens suppe			 59,Spørg efter dagens suppe

Pommes frites			 45,-

DESSERT
Mezza's Dessert 			 69,Vanilieis på en bund a "cotton candy" og pistacienødder

