THE

BISTRO IDET
BISTRO - RESTAURANT - CAFÉ

MEDELHAVSKÖK
Det medelhavska köket är mång kulinarisk och för att du ska kunna ta del av så många smaker som
möjligt brukar vi rekommendera en meny bestående av kalla och varma meze. Det finns såklart även
huvudrätter och ett stort vegetariskt utbud. Vi kan även erbjuda vid beställning hemkörning och catering.
Bistro Café Idet ligger precis vid Järvliften - Åre-Björnen och består av en matsalsdel och tre lounge
delar.
Bistro Café Idet är vårt bidrag till Åres mångfacetterade krogliv. En medelhavsrestaurang av
internationell karaktär med inspiration av Grekland, Turkiet och Libanon. Genom åren har Bistro Café
Idet kommit att bli en träffpunkt för gäster från hela världen. Sammanlagt har vi runt 140 platser om vi
räknar in våra avskilda middagsrum.

EN DRINK FÖRE MATEN

5CL, 145:Dry Martini

5CL, 145:Espresso Martini

Gin, Noilly Prat & oliver

Vodka, espresso, kaffelikör, socker.

Aperol Spritz

Amaretto Sour

Aperol, Prosecco & soda

Whiskey Sour
Bourbon whiskey, Citronjuice & Sockerlag

Amaretto likör, Citronjuice, sockerlag.

White Lady
Gin, Cointreau & citronjuice, sockerlag

BOKA BORD/AVHÄMTNING
Boka bord/Beställ hem genom att ringa oss på: (+46) 0647 - 50 880
Maträtterna är inga hastverk utan tillagas med mycket omsorg och glädje.
Vid eventuella allergier, fråga oss.

MEZE KALLA & VARMA

AVSMAKNINGSMENY - MEZE

Vi rekommendera våra kalla och varma meze.

PRIS: 450 :- PERS. (MINST 2 PERS)

TZATZIKI

95:-

TZATZIKI

HUMMUS

95:-

HUMMUS

KOPANISTI

95:-

KOPANISTI

FETA

95:-

FETA

Bestående av finhackad gurka, yoghurt, vitlök och
mynta.
En röra på kikärtor och sesampasta & kummin.

Fetaost i röra med stark paprika och olivolja.
Fetaost, serveras med oregano och olivolja.

DOLMADAKIA

95:-

Handrullade vinbladsdolmar fyllda med ris.

Bestående av finhackad gurka, yoghurt, vitlök och
mynta.
En röra på kikärtor och sesampasta & kummin.
Fetaost i röra med stark paprika och olivolja.
Fetaost, serveras med oregano och olivolja.

DOLMADAKIA

Handrullade vinbladsdolmar fyllda med ris.

EZME

95:-

EZME

MELITZANOSALATA

95:-

MELITZANOSALATA

TABULÉ

95:-

TABULÉ

95:-

SAKSUKA

Tomatsallad soltorkade paprikapure, lök, färska
örter, och granatäpplesirap. (stark)
Ugnsrostad aubergine med majonnäs, röd
peppar, vitlök, olivolja och valnötter.
Bladpersilja med tomat, lök, bulgur och citron.

SAKSUKA

Auberginer, paprika, zucchini, tomatsås, vitlök. (stark)

TARATOR

95:-

Tomatsallad soltorkade paprikapure, lök, färska
örter, och granatäpplesirap. (stark)
Ugnsrostad aubergine med majonnäs, röd
peppar, vitlök, olivolja och valnötter.
Bladpersilja med tomat, lök, bulgur och citron.
Auberginer, paprika, zucchini, tomatsås, vitlök. (stark)

TARATOR

Rivna morötter med silad yoghurt, vitlök och olivolja.

Rivna morötter med silad yoghurt, vitlök och olivolja.

MIDIA PSITA

105:-

MIDIA PSITA

105:-

HALLOUMI

105:-

GARIDES

105:-

FETA CIGARRER

105:-

KALAMARAKIA TIGANITA

105:-

BASILIKA HALLOUMI

105:-

ÇITIR BÖREK

(varm)

Grillade gröna jättemusslor i vitlökssmör.

HALLOUMI

(varm)

GARIDES

(varm)

Grillad cypriotiskt getost (Halloumi)
Stekta jätteräkor i vitlök och chilipeppar.

FETA CIGARRER

(varm)

Fetaostbakad filodeg med basilika, pulbiber (stark)
och en klicka tzatziki.

KALAMARAKIA TIGANITA

(varm)

Friterade calamares med tartarsås (nötter)!

BASILIKA HALLOUMI

(varm)

Vårrulledeg fylld med halloumi och basilika.

ÇITIR BÖREK

(varm)

Kyckling fylld vårrulle med paprika, Goudaost & persilja.

FALAFEL

(varm)

Friterad kikärtsröra kryddad med kummin.

KANATÉ

(varm)

SUCUK

(varm)

Stekt turkiskt nöttfärs korv serveras grönsallad..

(varm)

Grillad cypriotiskt getost (Halloumi)
(varm)

Stekta jätteräkor i vitlök och chilipeppar.
(varm)

Fetaostbakad filodeg med basilika, pulbiber (stark)
och en klicka tzatziki.
(varm)

Friterade calamares med tartarsås (nötter)!
(varm)

Vårrulledeg fylld med halloumi och basilika.
(varm)

Kyckling fylld vårrulle med paprika, Goudaost & persilja.

105:-

FALAFEL

105:-

KANATÉ

105:-

SUCUK

Kycklingvingar.

(varm)

Grillade gröna jättemusslor i vitlökssmör.

(varm)

Friterad kikärtsröra kryddad med kummin.
(varm)

Kycklingvingar.
(varm)

Stekt turkiskt nöttfärs korv serveras grönsallad..

Vid eventuella allergier, fråga oss.

BISTRO'S - GRILL

PRIS: 495 :- PERS.(MINST 2 PERS)

BISTRO'S - LOUNGE

PRIS: 650 :- PERS.(MINST 4 PERS)
TZATZIKI

TZATZIKI
Bestående av finhackad gurka, yoghurt, vitlök och
mynta.

Bestående av finhackad gurka, yoghurt, vitlök och
mynta.

HUMMUS

En röra på kikärtor och sesampasta & kummin.

HUMMUS

En röra på kikärtor och sesampasta kryddad med
kummin.

Handrullade vinbladsdolmar fyllda med ris.

DOLMADAKIA

EZME

Handrullade vinbladsdolmar fyllda med ris.

EZME

Tomatsallad soltorkade paprikapure, lök, färska
örter, och granatäpplesirap. (stark)

MELITZANOSALATA
Ugnsrostad aubergine med majonnäs, röd peppar,
vitlök, olivolja och valnötter.

Tomatsallad, soltorkade paprikapure, lök, färska örter,
och granatäpplesirap. (stark)

MELITZANOSALATA
Ugnsrostad aubergine med majonnäs, röd peppar, vitlök,
olivolja och valnötter.

TABULÉ
Bladpersilja med tomat, lök, bulgur och citron.

SAKSUKA

TABULÉ
Finhackad bladpersilja med tomat, lök, bulgur och
citron.

SAKSUKA

Auberginer, paprika, zucchini, tomatsås, vitlök och
stark krydda.

MIDIA PSITA

(varm)

Grillade gröna jättemusslor i vitlökssmör.

GARIDES

DOLMADAKIA

Auberginer, paprika, zucchini, tomatsås, vitlök. (stark)

FETA

Fetaost, serveras med oregano och olivolja.

TARATOR

Rivna morötter med silad yoghurt, vitlök och olivolja.

FETA CIGARRER

(varm)

Fetaostbakad filodeg med basilika, pulbiber & tzatziki.

KALAMARAKIA TIGANITA

(varm)

Friterade calamares med tartarsås (nötter)!

(varm)

Stekta jätteräkor i vitlök och chilipeppar.

BASILIKA HALLOUMI

FETA CIGARRER

Vårrulledeg fylld med halloumi och basilika.

(varm)

Fetaostbakad filodeg med basilika, pulbiber (stark)
och en klicka tzatziki.

KALAMARAKIA TIGANITA

(varm)

Friterade calamares med tartarsås (nötter)!

BASILIKA HALLOUMI

(varm)

SUCUK

(varm)

(varm)

Stekt turkiskt nöttfärs korv serveras grönsallad.

FALAFEL

(varm)

Friterad kikärtsröra kryddad med kummin.

ÇITIR BÖREK

(varm)

Kycklingfylld vårrulle med paprika, Goudaost & persilja.

Vårrulledeg fylld med halloumi och basilika.

KOPANISTI

SUCUK

Fetaost i röra med stark paprika och olivolja.

(varm)

Stekt turkiskt nöttfärs korv serveras grönsallad.

FALAFEL

(varm)

Friterad kikärtsröra kryddad med kummin.

BISTRO’S GRILL

Lammracks, Oxfilé, Kycklingfilé &
Kalvfärsbiffar.
Välj tillbehör: Ris, Bulgur eller Klyftpotatis.

HALLOUM1

(varm)

Grillad cypriotiskt getost (Halloumi)

KANATÉ

(varm)

Kycklingvingar.

GARIDES

(varm)

Stekta jätteräkor i vitlök och chilipeppar.

MIDIA PSITA

(varm)

Grillade gröna jättemusslor i vitlökssmör.

BISTRO’S GRILL
Lammracks, Oxfilé, Kycklingfilé & Kalvfärsbiffar.
Välj tillbehör: Ris, Bulgur eller Klyftpotatis.
Vid eventuella allergier, fråga oss.

ALTERNATIV MENY
Det finns såklart även huvudrätter och ett stort vegetariskt utbud.
GRILLAD LAX

225:-

BJÖRNBURGARE

169:-

Med sparris och gräslökshollandaise.

Klassisk Angusburgare med närproducerat
jämtländsk kött, dressing, grönsallad, tomat,
cheddarost, rödlök och pommes.

Alla pastarätter tillagas a la minute vid beställning.

KLASSISK BOLOGNESE
Spaghetti med köttfärssås.

170:-

Fräsch sallad med handskalade räkor.

CHEVRESALLAD
Chèvresall.ad med rödbetor och
valnötter

170:-

140:-

LASAGNE
Hemlagad lasagne.

150:-

PASTA DI POLLO
160:Kycklingﬁlé, grönsaker, vitlök, chili, tomatsås.
SCAMPI BISTRO
Jätteräkor, grönsaker, vitlök, chili, vitt vin,
tomatsås & grädde.

179:-

179:-

Oxfilé, grönsaker, vitlök, tomatsås & grädde.
Bacon, grädde, vitlök & ägg.

RÄKSALLAD

CAESARSALLAD
170:Klassisk Caesarsallad med kyckling, krispig
romansallad, bacon, parmesanost och frasiga
brödkrutonger.

PASTA

PASTA CARBONARA

155:-

Fräsch sallad med fetaost (veg).

Med idets dressing, grön sallad, tomat,
cheddarost, rödlök och pommes.

FILETTO MANZO

Valfri dressing, vitlök, rhode island eller vinegrette samt
hemlagat färskt bröd.

BISTRO’S FETASALLAD

169:-

HALLOUMIBURGARE

SALLADER

160:-

MENY FÖR KIDSEN
Lämpligt mellan 0-12 år

PASTA BOLOGNESE

89:-

Spaghetti med köttfärssås.

VÅFFLA
med sylt & grädde.

59:-

PANNKAKOR
med sylt & grädde.

76:-

HAMBURGARE

89:-

med pommes.

BARNPIZZA
Nr 1, 2, 3 och 4 kan fås som barnpizza

89:-

GRILLAT KORV
korv med pommes

70:-

Vid eventuella allergier, fråga oss.

PIZZOR
(Alla pizzor är med mozzarella ruccola)
FRUTTI DI MARE

MARGHERITA
Tomat, ost.

125:-

VESUVIO
Tomat, ost & skinka.

125:-

BUSSOLA
Tomat, ost, skinka & räkor.

125:-

Tomat, ost, lök, paprika, champinjoner,
tomater, oxfilé & Bea. (halvinbakad)

CAPRICCIOSA

125:-

IDET’S SPECIALE

Tomat, ost, skinka & champinjoner.

HAWAII
Tomat, ost, ananas & skinka.

125:-

CALZONÉ
Tomat, ost & skinka (inbakad).

125:-

ORIENTALÉ

125:-

Tomat, ost, lök och köttfärs

VEGETARIAN

149:-

Tomat, ost, scampi, gröna musslor
& kräftstjärtar

CIAO CIAO

KEBABPIZZA
Tomat, ost, lök, tomater & kebabkött.

SALSICCIA

155:Tomat, ost, lök, basilika & salsiccia.
155:-

MEZZA LUNA
159:Tomat, ost, parmaskinka & olivolja.
SELENIUS

160:-

160:-

Nr 1, 2, 3 och 4 kan fås som barnpizza för 89:Delad pizza 20:Bearnaise eller vitlökssås 15:-

GONCIDA
160:Tomat, ost, scampi, vitlök & bladspenat.

Tomat, ost, tomater, ventricina
(stark salami) rödlök

160:-

Tomat, ost, lök, tomater, champinjoner,
paprika, oxfilé & Bea.

Tomat, ost, lök, vitlök, paprika,
aubergine & zucchini.

MAFIOSO

165:-

159:-

Tomat, ost, pinjenötter, rödlök & bresaola
(salami)

AL POLLO
150:Tomat, ost, kyckling, purjolök & rödlök.

Vid eventuella allergier, fråga oss.

DESSERT & AVEC
SENARE PÅ KVÄLLEN...

Likör 26/cl
Drambuie, Bailey’s, Cointreau, Seve Fournier, Grand
Marnier, Strega, Xante Päron cognac, Sambuca,
Amaretto, Frangelico, Galliano, Kahlúa, Licor43

Cognac/Rom/Calvados/GrappA
Grönstedts VSOP 26/cl

BAKLAVA
Nötfyllda smördegskakor
med vaniljglass.

98:-

FRITERAD CAMEMBERT 110:Med varm hjortronsylt, vaniljglass &
persilja.
GLASS
69:Med chokladsås eller kolasås.

Remy Martin VSOP 32/cl
Rom Zacapa Centenario 23 36/cl
Capten Morgan 26/cl
Calvados XO 32/cl
Castelgiocondo Grappa 32/cl.

COFFEEDRINKS

Whiskey 26/cl

NÅGOT VARMT...

Maker’s Mark bourbon, Jameson,
Jack Daniel’s, Famous Grouse.

Malt Whisky

IRISH COFFEE
.5cl
165:Irländsk whiskey, kaffe, farinsocker &
grädde
IDET'S KAFFE
.5cl
165:Päroncognac, Baileys, kaffe & grädde.

Bowmore 12 yo 32/cl
Lagavulin 16yo 32/cl

LEONARD SACHS. .5cl
165:Kahlúa, Grand Marnier, kaffe & grädde.

Talisker 10 yo 32/cl
Laphroaig 10yo 32/cl

KAFFE KARLSSON .5cl
165:Cointreau, Baileys, kaffe & grädde.

Alkoholfri
Alkoholfri Vin

55/glas

Alkoholfri Öl

49/33cl

Alkoholfridrink

75/36cl

Läsk

38/40cl

Juice Rescued Apelsin.

45/27cl

KAFFE DOM
.5cl
Benedictine, kaffe & grädde.

165:-

LUMUMBA
.5cl
165:Cognac, Cointreau, varmt choklad
& grädde.

