TO SHARE OR NOT TO SHARE
1. DATILES CON BACON 69 kr
Dadlar lindade med frasigt bacon, toppad med balsamicoreduktion.
2. Quiche DU JOUR 78 kr
Fråga er trevliga servitör/servitris om dagens paj
3. PIMIENTOS DE PADRON 76 kr
Små friterade gröna paprikor med havssalt. GF, LF, VG
4. HALLOUMI 87 kr
Halloumi med tomat- & löksallad samt en honungs & senapsvinegrette.
5. PATATAS BRAVAS 68 kr
Friterad potatis toppad med aioli och chilimayonnaise.* GF, (LF), (VG)
6. CHISTORRA 74 kr
Kryddig spansk korv toppas med en currysenap samt rostad lök.
7. PITAKIA 72 kr
Filodegsrullar med spenat och ost, toppat med honung och sesamfrön
8. FTEROÙGES KOTÓPOULOU 75 kr
BBQ-marinerade kycklingvingar, serveras med chilikräm.* GF, LF
9. HORIATIKI 78 kr
Klassisk grekisk bondsallad med tomat, paprika, rödlök, oliver
samt fetaost, olivolja och oregano. GF
10. ALCACHOFAS 79 kr
Stekta kronärtkockshjärtan, marinerade i paprika, vitlök och soltorkad
tomat, serveras på en bädd av tunt skivad chorizosalami.
GF, LF, (VG)
11. TIGANITÁ KALAMÁRI LF 69 kr
Friterade panerade bläckfiskringar, serveras med aioli & citron. LF
12. ASPARAGI alla griglia 79 kr
Grillad grön sparris med basilikakräm samt hyvlad Grana Padano. GF, LF
13. ANTIPASTO 119 kr
Salami x2, ost x2, oliver, kronärtskockshjärta, marmelad & fröknäcke
14. FETA SAGANAKI 82 kr
Friterad pankopanerad fetaost, serveras med tomatmarmelad.
15. SALMON GORGONZOLA 89 kr
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Rostat bröd med kallrökt lax, gorgonzola
16. MOZZARELLA caprese 87 kr
Mozzarella varvad med tomat, serveras på en ruccolabädd toppad med
rostade pinjenötter, balsamicoreduktion & basilikaolja. GF, LF
17. TORTILLA CON POLLO 87 kr
Soft-tortilla med kyckling, serveras med aioli och sirachamayo,
toppad med hallonkrisp & picklad rödlök.
18. SALSICCIA e broccoli con gorgonzola 82 kr
Kryddstark italiensk färskkorv & broccoli, gratinerad i gorgonzola. GF
19. PINCHO DE POLLO 94 kr
Grillad kycklingspett marinerad med rosmarin och vitlök, serveras med färskostkräm & en
dressing på soltorkade tomater. * GF
20. Gyros TACOS 89 kr
Serveras på soft-tortilla med chillictéme & fint strimlad rödkål
21. ISALATA Caesar 74 kr
Caesarsallad med kyckling, bacon, tomat, romansallad, krutonger och
caesardressing. (GF)
22. Fromage DE CHÈVRE 92 kr
Stekt getost med rödbetor, valnötter & honung. GF, NT

SIDE DISHES
TARAMAS 49 kr
Fiskromsröra, serveras med rödlök & bröd.
TZATZIKI 49 kr
Grekisk yoghurt med riven gurka samt vitlök.
Le PAIN À L´AIL 55 kr
Mosaiks vitlöksbröd.
OLIVAS 49 kr
Spanska oliver, marinerade i paprika och vitlök.
MANCHEGO 89 kr
Manchego-ost, serveras med marmelad & fröknäcke.
Vi rekommenderar 3-4 rätter/person
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MOSAIKS UTVALDA
23. ATUN ROJO 199 kr
Lättstekt röd tonfisk, serveras med wasabiaioli
samt en dressing gjord på honung, soya, ingefära
& sesamfrön. GF, LF, NT
24. GAMBAS AL AJILLO 119 kr
Stekta stora räkor i vitlök & chili. GF, LF
25. RISOTTO FUNGHI 84 kr
Svamp risotto toppas med Grana padano ost. GF
26. Moules MARINIÈRES 119 kr
Blåmusslor på mosaiks vis, med vitt vin, schalottenlök, vitlök & vår egen fond, toppad med
krutonger. (GF), LF
27. LOMO DE CERDO 109 kr
Grillad fläskfile med champinjonkräm, basilika &
ostronskivling. * GF
28. FUNGHI ostrica alla griglia 98 kr
Grillad ostronskivling, marinerad i oregano,
vitlök, citron och olivolja. GF, LF, VG
29. BACALAO 119 kr
Torskrygg med stuvad spenat samt saffranaioli
GF, LF
30. Boeuf BOURGUIGNON À LA MOSAIK 109 kr
En mustig gryta gjord på rödvin, morot, champinjon, bacon och grillad entrecote, toppad med
stekt
syltlök. GF, LF
Fråga oss om allergier

Mosaik
Stortorget 6, 21134 Malmö Tel: 040-128500

restaurangmosaik.se
Meny utskriven från www.gastrogate.com

JULMENY
Restaurang Mosaik kan erbjuda mysig julstämning på två våningar på ett av Malmös
mest äldsta & centrala byggnad i Malmö År 1851 379 kr
Julmat anpassad för alla i ditt sällskap
Urval av Mosaik´s jultapas alt tablebuffe:
Chistorra, kryddig Spansk korv med currysenap och rostad lök.
Honungsgriljerade revben med sesam
Kallrökt lax kavring med gorgonzola & sötstark senap
Grekiska nötfärsbiffar i en smakrik chilisås med persilja & syltlök
Mosaik´s egen potatissallad med olivolja, rödlök, kapris & stekt paprika.
Chilihummus toppad med soltorkade tomater
Spenat pitaki med honung & sesam
Smakrik Saffranrisotto med russin & nejlika
Medelhavsgratäng toppad med stekt anjovis & schalottenlök
Pepparkakscheeskake
Ugnsbakade dadlar med sorbetglass & granatäpple
Vi kan även anordna/erbjuda underhållning i form av musik samt
uppträdanden vid förfrågan.
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