
Pitat
Vegaani
Falafel 8.50 
Viisi falafelia, hummusta, matbuhaa, tomaattia, kurkkua,  
kaalia, suolakurkkua, jäävuorisalaattia, tahinia ja persilijaa.

Kukkakaali 9.50 
Kaksi falafelia, kukkakaalia, kuminaa, tomaattia, kurkkua, 
jäävuorisalaattia, tabulea, tahinia ja persilijaa.

Hummus & paistettu munakoiso 9.50 
Neljä falafelia, hummusta, matbuhaa, munakoisoa,  
tomaattia, kurkkua, kaalia, suolakurkkua, jäävuorisalaattia, 
tahinia ja persilijaa.

Kasvis
Halloumi 9.50 
Neljä falafelia, tsatsikia, matbuhaa, halloumijuustoa,  
tomaattia, kurkkua, tabulea, jäävuorisalaattia ja persilijaa.

Pesto & vuohenjuusto 9.50 
Neljä falafelia, pestoa, vuohenjuustoa, tomaattia, kurkkua, 
tabulea, jäävuorisalaattia ja persilijaa.

Feta & paistettu munakoiso 9.50 
Neljä falafelia, tsatsikia, kalamata oliivitahnaa, fetaa, 
munakoisoa, tomaattia, kurkkua, tabulea, jäävuorisalaattia ja 
persilijaa.

Sabich 9.50 
Kaksi falafelia, hummusta, matbuhaa, munakoisoa, keitetty 
kananmuna, tomaattia, kurkkua, kaalia, suolakurkkua, 
jäävuorisalaattia ja persilijaa.

Liha
Kabab 10.20 
Naudanlihaa, hummusta, matbuhaa, tomaattia, kurkkua,  
kaalia, suolakurkkua, jäävuorisalaattia, tahinia ja persilijaa.

Fafa’s kabab 10.20 
Naudanlihaa, tsatsikia, matbuhaa, munakoisoa, tomaattia, 
kurkkua, tabulea, jäävuorisalaattia ja persilijaa.

Kabab, feta & tuore korianteri 11.50 
Naudanlihaa, fetaa, tsatsikia, kalamata oliivitahnaa,  
munakoisoa, tomaattia, kurkkua, tabulea, jäävuorisalaattia  
ja tuoretta korianteria.

Kana 10.20 
Kanaa, hummusta, matbuhaa, tomaattia, kurkkua, kaalia, 
suolakurkkua, jäävuorisalaattia, tahinia ja persilijaa.

Fafa’s kana 10.20 
Kanaa, tsatsikia, matbuhaa, munakoisoa, tomaattia,  
kurkkua, tabulea, jäävuorisalaattia ja persilijaa.

Kana, feta & tuore korianteri 11.50 
Kanaa, fetaa, tsatsikia, kalamata oliivitahnaa, munakoisoa, 
tomaattia, kurkkua, tabulea, jäävuorisalaattia ja tuoretta 
korianteria.

Salaatit
Meze 10.20 
5 falafelia, salaattisekoitusta, tabulea, hummusta, matbuhaa, 
tsatsikia, munakoisoa, tahinia, persilijaa ja pitaleipää.

Vegaani meze 10.20 
Viisi falafelia, salaattisekoitusta, tabulea, hummusta, matbuhaa, 
kukkakaalia, munakoisoa, tahinia, persilijaa ja pitaleipää.

Sabich salaatti 10.20 
Kolme falafelia, salaattisekoitusta, munakoisoa, keitetty 
kananmuna, hummusta, tahinia, persilijaa ja pitaleipää.

Juustosalaatti 10.20 
(halloumi, feta tai vuohenjuusto)
Neljä falafelia, salaattisekoitusta, munakoisoa, tsatsikia, 
matbuhaa, persilijaa ja pitaleipää.

Kana meze 11.90 
Kaksi falafelia, kanaa, salaattisekoitusta, tabulea, hummusta, 
matbuhaa, tsatsikia, munakoisoa, tahinia ja pitaleipää.

Kabab meze 11.90 
Kaksi falafelia, naudanlihaa, salaattisekoitusta, tabulea, 
humusta, matbuhaa, tsatsikia, munakoisoa, tahinia ja pitaleipää.

Lisukkeet
Paahdettu pitaleipä hummuksen kera 5.50
Paahdettu pitaleipä hummuksen  6.50 
ja keitetyn kananmunan kera 
Viisi falafelia tahinin kera 4.90 
Viisi falafelia, kolme dippiä  7.50 
ja paahdettu pitaleipä 
Ranskalaiset & matbuha 4.50 
Bataattiranskalaiset & tsatsiki 4.90 

Kyllä, falafelimme ovat 
gluteenittomia!

Falafelit ja hummus vain  
luomukikherneistä!
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