MEZ LITE MENU

art
space
.........

VND
149,000

FALAFEL

Chickpeas/ parsley/
coriander/ tahini

VND 129,000
BABAGANOUSH

Blackened aubergine/ bell
peppers/ tahini

FALAFEL POCKET

Falafel/ pita bread/
mixed homemade Arabic pickles/
parsley/ onion/ tahini

VND 129,000

MUHAMMARA

Walnuts/ bell peppers

MINI CHICKEN SHAWARMA WRAP
CHICKEN SHAWARMA WRAP

VND 99,000
VND 129,000

Free-range chicken/ saj bread/ mixed homemade Arabic pickles/
chips/ parsley / onion/ garlic yoghurt sauce

HUMMUS

Chickpeas/ tahini /olive oil

LABNEH

Homemade yoghurt/ olive oil

Please let the team know if you have any dietary restrictions, allergies or special considerations.
Vui lòng thông báo với nhân viên nếu bạn có bất kỳ hạn chế, dị ứng hoặc lưu ý đặc biệt nào về chế độ ăn uống.
Prices are in Vietnamese Dong and are inclusive of all tax and service charges.
Giá tính bằng tiền Việt Nam đồng, đã bao gồm thuế và phí dịch vụ.

MEZ LITE MENU

art
space
.........

VND
149,000

FALAFEL

Đậu gà/ ngò tây/
ngò rí/ sốt bơ mè

VND 129,000
BABAGANOUSH

Cà tím nướng/ớt chuông/
sốt bơ mè

FALAFEL POCKET

Đậu gà/ bánh mỳ pita/
dưa chua Ả Rập nhà làm/
hành tây/ ngò tây/ sốt bơ mè
parsley/ onion/ tahini

VND 129,000
MUHAMMARA

Quả óc chó/ớt chuông

BÁNH CUỘN THỊT GÀ SHAWARMA (LOẠI NHỎ) VND 99,000
VND 129,000
BÁNH CUỘN THỊT GÀ SHAWARMA
Thịt gà/ bánh mỳ saj/ dưa chua Ả Rập nhà làm/
khoai tây thái mỏng/ hành tây/ ngò tây/ sốt sữa chua và tỏi

HUMMUS

Đậu gà/ sốt bơ mè/ dầu ôliu

LABNEH

Sữa chua nhà làm/ dầu ôliu

Please let the team know if you have any dietary restrictions, allergies or special considerations.
Vui lòng thông báo với nhân viên nếu bạn có bất kỳ hạn chế, dị ứng hoặc lưu ý đặc biệt nào về chế độ ăn uống.
Prices are in Vietnamese Dong and are inclusive of all tax and service charges.
Giá tính bằng tiền Việt Nam đồng, đã bao gồm thuế và phí dịch vụ.

