
Turkish Lambmeatballs     145 :-
ca 150g med sumac, lök, oliver, fetaost och 
tomatsås

Vi på The Lamb ´n´ Chick tillagar kort sagt endast anrika rätter från 
världens alla hörn gjorda på främst lamm ochkyckling alternativt 
vegetarisk eller nöt med diverse tillbehör

samtliga rätter serveras med grönsallad, 
myntayoghurt och harissamajonnäs

Ugnsrostad Kyckling

Välj mellan     ¼ ,        ½ eller         1/1



99 :- 149 :- 225 :-

Tillval



samt basmatiris eller rostad potatis

French Provençal

i klassisk sydfransk stil

Marockansk Ras el Hanout
den största av kryddblandningar från 
norra afrika

Husets Lamm

samtliga rätter serveras med grönsallad 
och myntayoghurt

serveras med ditt val vav tillbehör 
och såser. 

Ugnsrostad lamm med 
smaker från norra Afrika

Välj mellan         150 gr      300 gr



145 :- 265 :-

Tillval

samt basmatiris eller rostad potatis

Bröd alternativ: Baguette eller wrap


Brödmat

”Pulled Lamb”                  
Spiskummin, vitlök, lök, paprika, 
cheddar, crème fraiche och bbq-sås

Turkish Lambmeatballs   
Sumac, lök, oliver, fetaost, crème 
fraiche och tomatsås myntayoghurt

”Pulled Chicken”               
Örter, vitlök, lök, cheddarost, crème 
fraiche, färskost och bbq-sås

Tripple Cheese
Sumac, lök, paprika, cheddar, feta, 
ädelost, crème fraiche och marmelad

115 :-Grillade Paprikor 
och Aubergine   

Spiskummin, vitlök, lök, paprika, 
potatis, fetaost, crème fraiche och 
bbq-sås 

Chicken Fajitas         
Spiskummin, vitlök, gullök, paprika, 
cheddarost, crème fraiche och 
tomatsås

                 
125 :-

                 
125 :-

                 
125 :-

                 
125 :-

                 
125 :-



19 :-

19 :-

15 :-

19 :-

25 :-

25 :-

25 :-

15 :-

25 :-

Granatäppelvinägrett         

Myntayoghurt                     

Limeaioli                      

Harissamajonnäs          

Dijonnaise                       

Bbq-sås                                

Såser

129 :-

Välj mellan


gröna linser eller rostad potatis


Sallader

110 :-Grillade Paprikor 
och  Aubergine 


grönsallad, lök, gurka, tomat, oliver, 
örter, myntayoghurt och 
harissamajonnäs

samtliga serveras med olivolja och bröd

110 :-Turkiska 
Lammköttbullart

grönsallad, lök, gurka, tomat, oliver, 
örter, fetaost, myntayoghurt och 
harissamajonnäs

grönsallad, lök, gurka, tomat, oliver, 
örter och dijonnaise

110 :-Kyckling och Ädelost

Burger

Pulled Burgare

Pull my lamb                       

(lammkött, 2 x pepperjack ost , 

bbqsås, karamelliserad lök)

119 :-Hot chick                             

(Kyckling , karamelliserad lök , 

bbqsås, chili)

139 :-Meat monster                     

(Kyckling, lamm, karamelliserad lök ,

bbqsås, chili)

Lök- och sumacsallad           

Marinerade oliver               

Sidosallad                         

Lök- och sumacsallad          

Tillbehör

19 :-

Vi på The Lamb ´n´ Chick tillagar kort sagt endast anrika rätter från 
världens alla hörn gjorda på främst lamm ochkyckling alternativt 
vegetarisk eller nöt med diverse tillbehör


