KSARA

www.ksararestaurant.com

Mezzé

Mashawi

(entrants/entrantes)

Hummus

(rostits/asados)

Shish Lahem (Xai / Cordero)

S

15,75

Broquetes de xai marinades en espècies acompanyades amb arròs i fideus
Brochetas de cordero marinadas en especias acompañadas con arroz y fideos

Deliciós puré de cigrons amb pasta de sèsam i llimona amb un raig d’oli d’oliva.
Delicioso puré de garbanzos con pasta de sésamo y limón con un chorrito de aceite de oliva.

Classic libanès / Clásico libanés 		
6,25
Shish Kafta (Vedella picada / Ternera picada) 		
12,75
Broquetes de vedella picada barrejada amb espècies acompanyades amb arròs i fideus
Amb vedella picada i pinyons / Con ternera picada y piñones
P
7,75

Mutabal

S

6,75

Puré d’albergínies rostides amb pasta de sèsam i llimona, amb un pessic de sumac
Puré de berenjenas asadas con pasta de sésamo y limón, con una pizca de zumaque

Muhamara

GNF

6,75

Puré de pebrot vermell fresc fusionat amb nous i melassa de magrana
Puré de pimiento rojo fresco fusionado con nueces y melaza de granada

Labne amb cogombre / Labne con pepino

L

6,25

Crema de iogurt libanesa barrejada amb cogombre i menta
Crema de yogur libanesa mezclada con pepino y menta

Kibbe de tomàquet / Kibbe de tomate

G

5,75

Burgol fusionat amb tomàquet i quinze espècies, tradicional de la muntanya libanesa
Burgol fusionado con tomate y quince especias, tradicional de la montaña libanesa

Warak Enab

Brochetas de ternera picada mezclada con especias acompañadas con arroz y fideos

Shish Taouk (Pollastre/Pollo)

12,75

Broquetes de pollastre adobades acompanyades amb arròs i fideus
Brochetas de pollo adobadas acompañadas con arroz y fideos

Assortit Mashawi / Surtido Mashawi		
16,50
Assortit de les nostres broquetes
Surtido de nuestras brochetas

Shawarma libanès / Shawarma libanés

S

13,25

Tires de pollastre marinat amb espècies en pa libanès, acompanyades amb
arròs i fideus i amanida
Tiras de pollo marinadas con especias en pan libanés, acompañadas con
arroz y fideos y ensalada

		
6,25
Tabkha (estofados / estofats)

Fulles de parra casolanes farcides amb arròs, tomàquet i julivert a la llimona
Hojas de parra caseras rellenas con arroz, tomate y perejil al limón

Falafel

Dawud Pacha
		
7,50

G

Amb carn / Con carne		
13,50

Croquetes vegetals a base de cigrons amb salsa Tarator
Croquetas vegetales a base de garbanzos con salsa Tarator

Kibbeh

G

8,75

Croquetons de vedella picada i burgol, farcides de carn, ceba i pinyons
Croquetones de ternera picada y burgol, rellenas de carne, cebolla y piñones

Mandonguilles de vedella, amb salsa de tomàquet, ceba,espècies, acompanyades
amb arròs i fideus
Albóndigas de ternera, con salsa de tomate, cebolla, especias, acompañadas
con arroz y fideos

Amb seitan / Con seitán

		
13,75

Mandonguilles de seitan, amb salsa de tomàquet, ceba, espècies,
G
acompanyades amb arròs i fideus.
Albóndigas de seitán, con salsa de tomate, cebolla, especias,
De formatge / De queso
		
6,50
acompañadas con arroz y fideos.
Pa libanès torrat al forn, farcit de formatge amb espècies libaneses, sèsam i oli d’oliva
Pan libanés tostado al horno, relleno de queso con especias libanesas, sésamo y aceite de oliva

Arayes

De Kafta		

7,50

Pa libanès torrat al forn, farcit de vedella picada amb espècies, ceba i julivert
Pan libanés tostado al horno, relleno de ternera picada con especias, cebolla y perejil

Rqaqat jibneh

Fasolia w Riz

G

Estofat de garrofons a la llimona amb un tòc de cilantre acompanyat d’arròs i fideus
Estofado de garrofones al limon y un toque de cilantro acompañado con arroz y fideos

Amb xai / Con cordero		
14,75
		
13,75
Amb seitan / Con seitán

		
6,50
Arrossos / Arroces

Rotllets de massa fina cruixent farcida de formatges
Rollitos de masa fina crujiente rellena de quesos

Fatayer
D’espinacs / De espinaca

Xai o pollastre adobat cuinat a foc lent, sobre un llit d’arròs amb vedella i fruits secs
Cordero o pollo adobado cocinado a fuego lento, sobre un lecho de arroz con ternera
y frutos secos

G

		
6,75
Ouzi (Amb xai / Con cordero)		
15,25
Roz a Djej (Amb pollastre / Con pollo)		
13,25

Empanades libaneses farcides d’espinacs, melassa de magrana, ceba, sumac i espècies.
Empanadas libanesas rellenas de espinacas, melaza de granada, cebolla, zumaque y especias.

7,50

De carn / De carne
Empanades libaneses farcides de carn, ceba, tomaquèt, i espècies
Empanadas libanesas rellenas de carne, cebolla, tomate, limón y especias

Assortit Ksara / Surtido Ksara

LNS

14,75

Plat variat amb sis entrants freds
(Hummus, Mutabal, Muhamara, Labne, Kibbe Tomàquet, Warak Enab)
Plato variado con seis entrantes fríos
(Hummus, Mutabal, Muhamara, Labne, Kebbe Tomate, Warak Enab)

Salata & Shorba

G

7,75

G

7,75

G

6,25

L’amanida libanesa de julivert, tomàquet, ceba, burgol, llimona i oli d’oliva
La ensalada libanesa de perejil, tomate, cebolla, burgol, limón y aceite de oliva

Fattush
Amanida fresca de enciam, tomàquet, cogombre, pebrot vermell, amb crostons
libanesos, llimona, julivert i sumac
Ensalada fresca de lechuga, tomate, pepino, pimiento rojo, con picatostes libaneses,
limón, perejil y zumaque

Shorba Adas
Sopa de llenties amb coriandre i cruixent de pa libanès
Sopa de lentejas con cilantro y crujiente de pan libanés

		
12,25

Menú infantil

(amanides i sopa / ensaladas y sopa)

Tabbule

Musaka Libanesa

Albergínia, pebrot vermell i cigrons amb sofregit de tomàquet i ceba aromatizada amb
espècies i acompanyada amb arròs i fideus
Berenjena, pimiento rojo y garbanzos con sofrito de tomate y cebolla aromatizada con
especias y acompañada de arroz y fideos

Shish Taouk amb patates fregides o Dawud Pacha, gelat i beguda		
7,50
Shish Taouk con patatas fritas o Dawud Pacha, helado y bebida

Cistella de pa libanès / Cesta de pan libanés
Vegetarià / Vegetariano
G Conté gluten / Contiene gluten
L Conté productes làctics / Contiene productos lácteos
N Conté nous / Contiene nueces
S Conté sèsam / Contiene sésamo
P Conté pinyons / Contiene piñones
F Conté altres fruits secs / Contiene otros frutos secos
W Conté ous / Contiene huevos
C Conté cacauet / Contiene cacahuete

G

2,50

