
l e b a n e s e  c u i s i n e



Aromele Orientului mai aproape de tine.
 
Bucataria Orientului Mijlociu este cunoscuta in 
lumea intreaga si apreciata pentru bogatia si
rafinamentul ei. Bucataria libaneza este, poate, 
cea mai interesanta dintre toate. Ea imbina 
sofisticarea si subtilitatea bucatariilor europene 

cu ingredientele exotice din 
Orientul Mijlociu si Indepartat.

 
 Situat intre Est si Vest, Libanul este o 
rascruce culinara si culturala, asezat in locul 
in care se spune ca a inceput civilzatia umana, 
in coltul de Est a ceea ce istoricii numesc 
„semiluna fertila”. Desi popularitatea sa este 

relativ noua, bucataria libaneza este extrem de 
veche si dateaza din timpurile pre-biblice.

 Gastronomia libaneza, usoara si sanatoasa, 
include o abundenta de fibre, fructe, legume, 
peste proaspat si fructe de mare. Interesant 
este ca, pe langa prospetime si diversitate, 
popularitatea mancarii libaneze se datoreaza 

simplitatii si aromelor exotice.



SUPE

SOUPS

SUPĂ DE LINTE    400 g
linte, ceapă, usturoi, chimen   |   lentil, onion, garlic, cumin

SUPĂ DE ROȘII PROASPETE  400 g
roșii, unt, busuioc, smântână, ceapă, ulei de măsline
|   tomatoes, butter, basil, cream, onion, olive oil

SUPĂ DE FRIKE CU PUI    400 g
friche, pui, chimen, ceapă   |   freekeh, chicken, cumin, onion

BORȘ DE MIEL    400 g
miel, ceapă, ardei, morcov, țelină   |   lamb, onion, pepper, carrot, celery

25 lei

25 lei

25 lei

30 lei

TABOULEH CU GRÂU MĂCINAT    250 g
pătrunjel, ceapă, mentă, grâu, lămâie, ulei de măsline   |   parsley, 
onion, mint, wheat, lemon, olive oil

TABOULEH QUINOA    250 g
roşii, ceapă, pătrunjel, quinoa, lămâie, ulei de măsline   |   tomatoes, 
onion, parsley, quinoa, lemon, olive oil

FATTOUSH    250 g
roşii, castraveţi, ardei gras, salată verde, sumac, lămâie, ulei de 
măsline, lipie prăjită   |   tomatoes, cucumber, pepper, lettuce, 
sumach, lemon, olive oil, toasted pita

SALATĂ ORIENTALĂ    250 g
roşii, castraveţi, ceapă, mentă, lămâie, ulei de măsline   |   tomatoes, 
cucumber, onion, mint, lemon, olive oil

SALATĂ DE FASOLE ALBĂ     250 g
fasole, morcov, ceapă, lămâie, ulei de măsline   |   beans, carrot, 
onion, lemon, olive oil

KABIS - SALATĂ DE MURĂTURI    250 g
castraveţi, ardei, gogoşari, măsline   |   cucumber, pepper,
bell pepper, olives

SALATĂ DE SFECLĂ ROŞIE    250 g
sfeclă roşie   |   beet

25 lei

30 lei

25 lei

30 lei

25 lei

25 lei

20 lei

SALATE

SALADS



HOMMOUS SIMPLU    200 g
năut, susan, lămâie   |   chickpeas, sesame, lemon

HOMMOUS CU CARNE   250 g
năut, susan, lămâie, carne de vită, pătrunjel   |   chickpeas, sesame, 
lemon, beef, parsley

HOMMOUS CU MUGURI DE PIN   200 g
năut, susan, lămâie, muguri de pin, boia iute   |   chickpeas, sesame, 
lemon, pine buds, hot paprika

HOMMOUS CU MUGURI DE PIN ŞI CARNE   250 g
năut, susan, lămâie, muguri de pin, carne de vită  |   chickpeas, 
sesame, lemon, pine buds, beef

HOMMOUS CU PESTO   200 g
năut, susan, lămâie, pesto  |   chickpeas, sesame, lemon, pesto

HOMMOUS CU TRUFE   200 g
năut, susan, lămâie, pastă de trufe   |   chickpeas, sesame, lemon, 
truffles pasta

HOMMOUS CU QUINOA   200 g
năut, susan, lămâie, tahini, quinoa   |   chickpeas, sesame, lemon, 
tahini, quinoa

HOMMOUS CU SFECLA ROŞIE   200 g
năut, susan, lămâie, tahini, sfeclă roşie   |   chickpeas, sesame, lemon, 
tahini, beet

LABNEH DE VACĂ   200 g
cremă de iaurt de vacă   |   cow yogurt cream

LABNEH DE CAPRĂ     200 g
cremă de iaurt de capră   |   goat yogurt cream

LABNEH CU MĂSLINE    200 g
cremă de iaurt de capră, pastă de măsline   |   goat yogurt milk, olives 
pasta

LABNEH CU MENTĂ    200 g
cremă de iaurt de capră, mentă, ulei de măsline   |   goat milk yogurt, 
mint, olive oil

LABNEH CU RODIE   200 g
cremă de iaurt de capră, rodie proaspătă, ulei de măsline   |   goat 
milk yogurt, pomegranate, olive oil

25 lei

30 lei

30 lei

35 lei

30 lei

35 lei

35 lei

30 lei

25 lei

30 lei

25 lei

25 lei

25 lei

GUSTĂRI RECI

COLD STARTERS



GUSTĂRI RECI

COLD STARTERS

MOUTABAL   200 g
vinete, pastă de susan, lămâie   |   eggplant, sesame pasta, lemon

BABA GANNOUJ   200 g
vinete, roşii, ceapă, lămâie   |   eggplant, tomatoes, onion, lemon

VINETE CU CASTRAVEŢI MURAŢI    250 g
vinete, ceapă, pasta de susan, castraveţi muraţi   |   eggplant, onion, 
sesame pasta, pickels

VINETE CU QUINOA   200 g
vinete coapte, quinoa, ceapă   |   baked eggplants, quinoa, onion

SALATĂ DE VINETE   200 g
vinete coapte, ceapă, ulei de măsline   |   baked eggplant, onion, 
olive oil

VINETE COAPTE CU ULEI DE MĂSLINE   300 g
vinete coapte, ulei de măsline   |   baked eggplants, olive oil

MUSACA DE VINETE   200 g
vinete, ceapă, roşii, ardei gras, usturoi   |   eggplant, onion, tomatoes, 
pepper, garlic

BAME CU ROŞII    250 g
bame, usturoi, ceapă, roşii, ulei de măsline, condimente   |   okra, 
garlic, onion, tomatoes, olive oil, spices

FASOLE VERDE CU ROŞII   250 g
fasole verde, roşii, usturoi, ceapă   |   green beans, tomatoes, garlic, 
onion

DOVLECEI CU ROŞII   250 g
dovlecei, roşii, ceapă   |   baby marrow, tomatoes, onion

MUJARDARA SAFEYE   200 g
linte roşie, orez, ceapă, condimente   |   red lentil, rice, onion, spices

KEBBEH BATTATA   200 g
cartofi, mentă, ceapă   |   potatoes, mint, onion

WARAK ENAB   200 g
ceapă, roșii, bulgur fin, pătrunjel, orez, lămâie   |   onion, tomatoes, 
bulgour, prasley, rice, lemon

25 lei

25 lei

25 lei

30 lei

25 lei

25 lei

25 lei

25 lei

25 lei

25 lei

30 lei

30 lei

35 lei



CARTOFI IUŢI BATTATA HARA    200 g
cartofi, coriandru, usturoi, boia iute   |   potatoes, coriander, garlic, 
hot paprika

FALAFEL   200 g
năut, ceapă, coriandru, usturoi   |   chickpeas, onion, coriander, garlic

KEBBE PRĂJITE    250 g
carne vită tocată, muguri de pin, grâu   |   minced beef, pine buds, 
wheat

SAMBUSECK CU CARNE SAU SPANAC   200 g
carne/ spanac în aluat, ceapă, muguri de pin   |   meat/ spinach covered 
în dough, onion, pine buds

SAMBUSECK MIXT   250 g
kebbe, brânză, carne sau spanac în aluat   |   kebbe, cheese, meat or 
spinach covered în dough

RAS ASFOUR   150 g
carne de vită, ceapă, sos de rodii   |   beef, onion, pomegranate sauce

VITĂ CU CEAPĂ ŞI ROŞII   300 g
carne de vită, ceapă, roşii   |   beef, onion, tomatoes

SHARHAT DE VIŢEL   300 g
muşchi de vită, mentă, usturoi, 7 condimente   |   beef sirloin, mint, 
garlic, 7 spices

SHARHAT DE PUI   300 g
piept de pui, usturoi, coriandru, lămâie, piper alb, ulei de măsline   |   
chicken breast, garlic, coriander, lemon, white pepper, olive oil

PUI CROCHETE   200 g
pui, usturoi, coriandru, lămâie   |   chicken, garlic, coriander, lemon

COCOȘ LA CEAUN   350 g
cocoș, pastă de usturoi   |   rooster, garlic pasta

SHAWORMA  PUI/ VITĂ  300 g
pui/ vită, ceapă, pătrunjel, sos de usturoi   |   chicken/ beef, onion, 
parsley, garlic sauce

MAKANEK   200 g
cârnaţi libanezi prăjiţi sau la grătar marinați cu lămâie   |   Lebanese 
sausages marinated with lemon

25 lei

25 lei

30 lei

25 lei

25 lei

40 lei

40 lei

40 lei

30 lei

30 lei

60 lei

35 lei

30 lei

GUSTĂRI CALDE

HOT STARTERS



SPECIALITĂȚI

SPECIALITIES

KEBBE NAYYEH   200 g
carne tocată, ceapă, mentă, ardei iute   |   meat, onion, mint, hot pepper

HABRA NAYYEH   200 g
carne tocată, pastă de usturoi   |   minced meat, garlic pasta

FRAKE NAYYEH   200 g
carne tocată, grâu, ceapă, mentă   |   minced meat, wheat, onion, mint

PLATOU DE CARNE CRUDĂ    600 g
Kebbe Nayyeh, Habra Nayyeh, Frake Nayyeh, legume   |   Kebbe 
Nayyeh, Habra Nayyeh, Frake Nayyeh, vegetables

TIGAIA BUCĂTARULUI   300 g
muşchi de vită, ouă   |   beef sirloin, eggs

TOCĂNIŢĂ DE BERBEC   300 g
berbec, ceapă, roşii   |   mutton meat, onion, tomatoes

BERBEC CU LĂMÂIE   300 g
carne de berbec, lămâie   |   mutton meat, lemon

PASTRAMĂ DE BERBEC   300 g
carne de berbec, condimente   |   mutton meat, spices

PIEPT DE BERBEC LA CUPTOR   800 g
berbec, cimbru, piper, usturoi, condimente, ulei de măsline    
ram breast, thyme, pepper, garlic, condiments, olive oil

PULPE DE MIEL LA TAVĂ   3000 g (4 persoane)
miel, piper, cardamon, orez cu migdale, usturoi, ulei de măsline 
lamb leg, pepper, cardamom, rice with almonds, garlic, olive oil

MIEL LA TAVĂ CU LEGUME LA CUPTOR   600 g 
miel, ceapă, morcov, ardei, ciuperci, cartofi, usturoi   
lamb, onion, carrot, pepper, mushrooms, potatoes, garlic

COCOȘ FIERT ÎN SOS PROPRIU ȘI OREZ CU SCORȚIȘOARĂ  700 g 
coquelet, morcov, ardei gras, țelină, lămâie, orez cu scorțișoară  
coquelet, carrot, pepper, celery, lemon, rice with cinnamon

CREVEȚI ÎN SOS DE ROȘII   200 g 
creveți, roșii, usturoi, coriandru, ulei de măsline, lămâie
shrimps, tomatoes, garlic, coriander, olive oil, lemon

CREVEȚI CU ANGHINARE ÎN SOS ALB  200 g 
creveți, smântână Gran Cucina, anghinare, condimente
shrimps, Gran Cucina cream, artichoke, spices

40 lei

40 lei

40 lei

90 lei

40 lei

40 lei

40 lei

40 lei

160 lei

240 lei

75 lei

80 lei

70 lei

80 lei



PUI LA JAR    550 g
pui dezosat, pasta de usturoi, condimente   |   boneless chicken, 
garlic pasta, spices

FRIGĂRUIE DE PUI   250 g
piept de pui, condimente, pasta de usturoi   |   chicken breast, spices, 
garlic pasta

ARIPIOARE DE PUI   250 g
aripioare de pui, sos de usturoi, condimente, boia picantă
chicken wings, garlic sauce, spices, hot paprika

COCOȘ LA GRĂTAR   350 g
cocoș, pastă de usturoi, condimente  |   rooster, garlic paste, spices

FRIGĂRUIE DE VITĂ    250 g
carne de vită, condimente   |   beef, spices

FRIGĂRUIE DE BERBECUŢ   250 g
carne de berbec, condimente   |   lamb meat, spices

COTLET DE BERBECUŢ   200 g
carne de berbecuţ, condimente   |   lamb chops, spices

SHARHAT DE BERBECUŢ   250 g
carne de berbecuţ, condimente   |   lamb meat, spices

KAFTA LIBANEZĂ   250 g
carne tocată de berbec şi vită, pătrunjel, ceapă   |   mutton and beef 
minced meat, parsley, onion

ADANA KEBAB    250 g
carne tocată de berbec şi vită, 7 condimente, ceapă, ardei iute   |   
mutton and beef minced meat, 7 spices, onion, hot pepper

ORFALI KEBAB   250 g
carne tocată de berbec şi vită, piper   |   mutton and beef minces 
meat, pepper

MIXT GRILL   250 g
pui, berbec, kafta, ceapă   |   chicken, mutton, kafta, onion

48 lei

40 lei

35 lei

55 lei

55 lei

45 lei

50 lei

55 lei

50 lei

45 lei

45 lei

60 lei

GRĂTAR

GRILL



CARTOFI PRĂJIŢI     200 g
cartofi, sare   |   potatoes, salt

CARTOFI MACLUBE   200 g
cartofi, ulei de măsline   |   potatoes, olive oil

CARTOFI CU CEAPĂ ŞI ROŞII   200 g
cartofi, ceapă, roşii, condimente   |   potatoes, onion, tomatoes, 

OREZ SIMPLU   200 g
orez, sare   |   rice, saltspices

OREZ ORIENTAL CU FIDEA    200 g
orez, fidea   |   rice, noodles

OREZ CU MIGDALE ȘI CARNE   250 g
orez, carne, migdale   |   rice, meat, almonds

OREZ CU LEGUME   200 g
orez, legume mexicane   |   rice, mexican vegetables

OREZ NEGRU CU TRUFE   200 g
orez negru, porumb, trufe   |   black rice, corn, truffles

FRIKE   200 g
frike, sare   |   frike, salt

BULGUR   250 g
bulgur, roșii, ceapă, suc de roșii, condimente, ulei de măsline  
boulgour, tomatoes, onion, tomato juice, spices, olive oil

SPARANGHEL   200 g
sparanghel, sare   |   asparagus, salt

LEGUME LA GRĂTAR   250 g
roşii, ceapă, ciuperci, vinete, ardei gras, ardei iute, dovlecei   |   
tomatoes, onion, mushrooms, eggplat, pepper, hot pepper, zuchhini

SOTE DE CIUPERCI PROASPETE   250 g
ciuperci, unt, usturoi, condimente, verdeață, ulei de măsline   
|   mushrooms, butter, garlic, spices, greens, olive oil

PIURE DE TRUFE   200 g
trufe, unt, cartofi dulci, lapte, condimente   |   truffles, butter, sweet 
potatoes, milk, spices

20 lei

25 lei

25 lei

20 lei

25 lei

25 lei

25 lei

40 lei

35 lei

30 lei

30 lei

25 lei

30 lei

30 lei

GARNITURI

SIDES



POFTĂ BUNĂ!

ENJOY YOUR MEAL!

BON APETTIT!

食飯! 

GUTEN APPETIT! 

BUON APPETITO!

ΚΑΛΗ ΟΡΕΞΗ!

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

AFIYET OLSUN!



Unele produse din meniul nostru pot conține alergeni! În cazul în care sunteți intolerant/alergic la un 
ingredient, înainte de a comanda orice preparat din meniul nostru consultați lista cu ingredientele conținute 
de preparate și/sau întrebați personalul.

Conform Directivei 2000/13/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 20 martie 2000 
alergenii din alimente se pot încadra în următoarele grupe:
1. Cereale care conţin gluten (adică grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelţ, grâu mare sau hibrizi ai acestora) şi 
produse derivate | 2. Crustacee şi produse derivate.
3. Ouă şi produse derivate. | 4. Peşte şi produse derivate | 5. Arahide şi produse derivate. | 6. Soia şi 
produse derivate | 7. Lapte şi produse derivate (inclusiv lactoză)
8. Fructe cu coajă, adică migdale (Amygdalus communis L.), alune de pădure (Corylus avellana), nuci (Juglans 
regia), anacarde (Anacardium occidentale) nuci Pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], nuci de Brazilia 
(Bertholletia excelsa), fistic (Pistacia vera), nuci de macadamia şi nuci de Queensland (Macadamia ternifolia) 
şi produse derivate. | 9. Ţelină şi produse derivate. | 10. Muştar şi produse derivate. | 11. Seminţe de susan 
şi produse derivate. | 12. Dioxid de sulf şi sulfiţi în concentraţii de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru | 13. 
Lupin şi produse derivate. | 14. Moluşte şi produse derivate.



Nicolae Caramfil street |  no.  89 |  Bucharest
www.restaurant-mandaloun.ro

RESERVATIONS: 0747 020 469


