
VEGOTALLRIKAR 
FALLOUMI .............109 :- | 135 :-

Falafel, ris, halloumi, chilihummus, 
mango-chili-aioli, coban salata, grön paprika.

FALLOMMUS ......... 115 :- | 139 :-

Falafel, ris, fetaost, auberginerelish, 
mangohummus, rödlkål, grön paprika.

FALALALA ..............105:- | 130 :- 
Falafel, fasulye, hummus, ris, mangosallad (mango, tomat,
mynta, vårlök), tahini, mango-chili-aioli, grön paprika.

Serveras även

i lavaşrulle,

 utan ris.

Bröd

Bröd

Bröd

Tallrik

Tallrik

Tallrik

LAVAŞRULLAR
FLICKFLACK .......109 :-

Kalvkött i vårt tunnbröd. Serveras med tomat, 
lök, tomatsås och Çoks vitlökssås.

PIRUETT .............. 114 :-

Kalvkött i vårt tunnbröd. Serveras med fetaost, 
tomat- och auberginerelish, rostad chili, tomat 
och inlagd gurka.  

SALTOMORTAL ...109 :-

Kalvkött i vårt tunnbröd. Serveras med 
cheddarost, tomat, stekta jalapeños, 
lök och tomatsås.

ÇOKS VITLÖKSSÅS 15 :- 

ROSTAD CHILI-DIPP 15 :-

MANGO-CHILI-AIOLI 15 :-

VEGANSK MANGO-CHILI-AIOLI 15 :-

WE SERVE
FINE FAST-FOOD 
Välkommen till Çok! 

Här värnar vi om våra råvaror 
och tar vår matlagning på 
största allvar. Vår döner görs 
på traditionellt vis med nygrillat 
kalvkött, fantastiskt bröd och 
krispiga grönsaker.

Çok är en blandning mellan “fine 
dining” och “fast-food”, något vi 
har valt att kalla Fine Fast-Food.

08-715 15 01

HORNSBERGSSTRAND 53 

WWW.COKDONER.COM

LUNCH
Missa inte vår populära lunch 

vardagar 11:00-14:00!
POMMES FRITES 32 :-

RIS 32 :-

COBAN SALATA 39 :-

HUMMUS 39 :-

AUBERGINERELISH 49 :-

FASULYE 34 :-

LITEN MANTI 54 :-

LAHMACUM
64 :-

Klassisk turkisk pizza med köttfärs.

LAHAMACUN 
DURUM 

124 :-

Vår lahmacun fylld med kalvkött, tomat, 
lök, persilja, tomatsås och chilisås. 

Välj mellan ris eller pommes till.

MANTI
125 :-

Köttfärsfyllda degknyten.
 Serveras med brynt smör, vitlöks-

yoghurt, tomatsås och mynta.

Tillbehör

TALLRIKAR 
ISKENDER ............154 :- 
Kalvkött med tomatsås, brynt smör, yoghurt och 
smörstekt bröd. Välj mellan ris och pommes till. 

DÖNERTALLRIK ...149 :-
Kalvkött med tomatsås, Çoks vitlökssås 
och liten coban salata. Välj mellan ris och 
pommes till.

Çoks goda såser

VEGANSK


