En smakfylld resa
till Syrien

Shamiat betyder ”Från Damaskus”.
Damaskus är staden där en speciell jasmin under våren och sommaren sprider sin söta och
starka doft. När vinden tar i, regnar det jasminblommor över gatorna.
Shamiat är också namnet på våra restauranger
i Malmö och i Lund. Här bjuder vi på dofter
från det syriska köket och serverar både traditionella rätter baserade på månghundraåriga
recept och hyllade moderniserade varianter
med smaker som gifter sig med varandra.
Vi hälsar dig varmt välkommen till Shamiat
och det syriska köket!

Grönt från öst
Fattoush

				69kr

Sallad med finhackad tomat, gurka, romansallad, persilja, svarta oliver och mynta. Toppad med
granatäpplevinägrett och rostade brödsmulor.

Tabbouleh

				79kr

Sallad med finhackad tomat, gul lök och persilja samt
bulgur. Toppad med olivolja och färskpressad citron.

Jarjir 					79kr
Sallad med rucola, tomat och gul lök. Toppad med
kärnor från granatäpple.

Shamaits Tabbouleh				89kr
Modern variant av tabbouleh-sallad med finhackad
persilja, mynta, tomat, schalottenlök samt quinoa.
Toppad med avokado, färskpressad citron och olivolja.

Rödbetssallad				79kr
Sallad på rödbeta, rucola, gul lök, sumac och valnötter.
Toppad med färskpressad citron och olivolja.

Starkt

Vegetariskt

Nötter

Kall Mezze
Hommous Mosabbaha

		

69kr

Röra på kikärtor, färskpressad citron, salt och tahini,
en pasta gjord på sesamfrön.

Mutabbal

				69kr

Röra på grillad aubergine, yoghurt, vitlök och färskpressad citron samt tahini, en pasta gjord på sesamfrön. Toppad med kärnor och juice från granatäpple.

Harra Isbao					69kr
Pastasallad med svarta linser, rostad lök, rostade
brödbitar, vitlök och koriander.

Mohammara					69kr
Röra med passerade tomater och stark sås gjord på
chilifrukt. Toppad med grovhackade valnötter och
juice från granatäpple.

Baba Ganoush				69kr
Röra på grillad aubergine, tärnad paprika, vitlök och
finhackad persilja. Toppad med olivolja och juice från
granatäpple.

Shanklish					69kr
Syrisk hemmagjord ost blandad med finhackad
tomat, lök och persilja. Toppad med olivolja.

Starkt

Vegetariskt

Nötter

Kall Mezze
Kishke 					59kr
Labbneh, en krämig syrisk yoghurt, blandad med
bulgur, finhackad gul lök, vitlök och persilja.

Makdous

				69kr

Små picklade auberginer fyllda med passerad röd paprika, hackad vitlök samt valnötter inlagda i olivolja.

Yallanji					69kr
Rullade vinblad fyllda med ris, tomat, gul lök, persilja
och färskpressad citron.

Kebet Amty					69kr
Hemlagade köttbiffar med bulgur, sauterade med gul
lök, tomater och syriska kryddor.

Shawander					79kr
Röra på finhackade rödbetor, yoghurt och tahini, en
pasta gjord på sesamfrön.

Tre valfria mezze
varma och/eller kalla

225 per person

Sex valfria mezze
varma och/eller kalla

325 per person

Starkt

Vegetariskt

Nötter

Varm Mezze
Batata Harra 				69kr
Stekta potatistärningar blandade med stark sås gjord
på chilifrukt och finhackad koriander. Toppade med
finhackad vitlök.

Kebbeh 					89kr
Friterade bulgurknyten fyllda med nöt- och lammfärs.
3 stycken per portion

Nakanek 					69kr
Syrisk korv gjord på nötkött kryddad med vitlök, färskpressad citron och finhackad persilja.

Msakhan					79kr
Grillad kyckling med gul lök, sumac, saffran och
stekta pinjenötter i nybakat syriskt mashrouh-bröd.
Serveras med yoghurt och torkad mynta.

Maghmour					69kr
En tjock, rökig äggplanta med kikärtor version av
moussaka i Damskus stil. Med olivolja, tomat, och
mynta.

Halloumi					69kr
Grillad halloumi-ost i nybakat syriskt mashrouh-bröd.
Serveras med majonnäs.

Tre valfria mezze
varma och/eller kalla

225 per person

Sex valfria mezze
varma och/eller kalla

325 per person
Starkt

Vegetariskt

Nötter

Från Shamiats Lergrytor
Bas-mash-kat 				139kr
Lövbiff fylld med basmatiris och syriska kryddor.
Toppad med champinjoner och svampsås.

Shish Tawook					129kr
Kycklingbröstkuber marinerade i yoghurt, paprika och
kryddblandning, Täckta med ett mjukt degtäcke och
sesamfrön. Serveras med ris.

Grönsaker med bechamelsås		

129kr

Rostade grönsaker. Toppade med béchamelsås och
kashkawal-ost gjord på komjölk.

Grönsker med timjan			

129kr

Blandade grönsaker rostade i ugnen med färsk timjan
från bergen vid Damaskus.

Starkt

Vegetariskt

Nötter

Från mormors receptbok
Bamiyeh

				119kr

Karamelliserade okra-frukter kokta med kalvkött,
färska tomater, koriander och vitlök.

Kabseh					119kr
Örtkryddade kycklinglår med ris. Toppade med persilja
och rostade mandlar.

Kofta						129kr
Ugnsbakad nötfärs med finhackad gul lök, persilja,
röd paprika och tomater. Toppad med persilja, paprika och tomater.

Kosa bel fryekeh 				

119kr

Fylld zucchini med freekeh, som är grön durum som
soltorkas, rostas och gnuggas, och här är kokt i traditionell syrisk sås.

Maajoaa					129kr
Köttfärsgrotta på nötkött med ost, röd & gul paprika
samt starka jalapeños. Serveras med Damaskussallad.

Malfof 					119kr
Syriska kåldolmar fyllda med grönsaker och ris.

Starkt

Vegetariskt

Nötter

Damaskusinspirerad Gatumat
Fatteh med smör

79kr

Nybakat syriskt bröd serveras med sås på yoghurt, kikärtor,
vitlök, färskpressad citron och tahini, en pasta gjord på sesamfrön. Toppat med smält smör.

Fatteh med olivolja

79kr

Nybakat syriskt bröd serveras med sås på yoghurt, kikärtor,
vitlök, färskpressad citron och tahini, en pasta gjord på sesamfrön. Toppat med olivolja.

Fatteh med kyckling

79kr

Nybakat syriskt bröd serveras med kyckling och sås på yoghurt,
kikärtor, vitlök, färskpressad citron och tahini, en pasta gjord på
sesamfrön.

Fatteh med aubergine

89kr

Nybakat syriskt bröd med köttfärs på nötkött, aubergine, yoghurt, kikärtor, vitlök, färskpressad citron och tahini, en pasta
gjord på sesamfrön.

Fatteh med kött

89kr

Rostat bröd, kikärtor, tahini, vitlök, citron och kött.

Starkt

Vegetariskt

Nötter

Damaskusinspirerad Gatumat
Foul med olivolja
59kr
Nybakat syriskt bröd serveras med bondbönor och
sås på kikärtor, vitlök, färskpressad citron, olivolja
och tahini, en pasta gjord på sesamfrön.

Foul med yoghurt
59kr
Nybakat syriskt bröd serveras med bondbönor,
yoghurt, kikärtor, vitlök, färskpressad citron, olivolja
och tahini, en pasta gjord på sesamfrön.

Hummous med yoghurt
59kr
Hela kikärtor, yoghurt, tomat, persilja, vitlök och olivolja

Hommous med olivolja
59kr
Hela kikärtor, tomat, persilja, vitlök och olivolja.

Starkt

Vegetariskt

Nötter

Manakish
Zaatar			 			30kr
Syriskt tunnbröd med syrlig örtblandning.

Zaatar med ost				35kr
Syriskt tunnbröd med ost och syrlig örtblandning.

Mohammara med ost			

35kr

Syriskt tunnbröd med ost och kryddig paprikaröra.

Manakish Mohammara			30kr
Syriskt tunnbröd med kryddig paprikaröra.

Akawi						30kr
Syriskt tunnbröd med akawi-ost blandad med hackat
ägg och persilja.

Manakish Kashkawal			30kr
Manakish oliver med ost			

30kr

Fatayer med spenat				35kr
Syriskt tunnbröd med inbakad spenat och lök.

Sfiha						40kr
Syriskt tunnbröd med nötfärs och lök.

Starkt

Vegetariskt

Nötter

I have come to you as a lover

For I am the Damascene whose profession is passion
Whose singing turns the herbs green
A Damascene moon travels through my blood
Nightingales... and grain.. and domes
From Damascus, jasmine begins its whitness
And fragrances perfumes themselves with her scent.

Nizar Qabbani

