
Messob kallas den vackra, bordsliknande brödkorgen 
som står mitt emot restaurangens ingång. Den är gjort av 
palmbast och dekorerad med mönster i rött, grönt och 
gult. Traditionellt förvarar man där “injera”, de typiska 
surdegs-fladerna som är basen i varje etiopiska och 
eritreansk måltid. Vid festligheter används 
korgen som både bord och tallrik, från
vilken flera personer äter gemensamt.

Brödkorgen “Messob” står för den goda 
gemen-skapen som uppstår när man äter 
tillsammans med familj och vänner. Den är 
en symbol för framgång, välmående och 
tryggad försörjning i de eritreanska och 
etiopiska samhällen.



Restaurangen

Restaurangen Messob är ett familjeföretag. Den startades av bröderna Kaleb 
och Eyasu Kifleyesus tillsammans med deras mor Genet. Det är Genet som 
noggrant komponerade alla rätter. 

2019 fick de motta UNT:s hederspris Guldkajan för sin insats att hängivet och i 
många år serverat Uppsalaborna vällagade och smakfulla traditionella rätterna 
från Eritrea och Etiopien. 

Sedan 2019 drivs restaurangen av familjen Weldemicael med samma höga krav 
på service, urval av råvaror och noggrannhet vid tillagningen. Ambitionen är att 
servera traditionell eritreansk-etiopiska mat av högsta kvalité.

Maten

Rätterna från det etiopiska och eritreanska köket består av olika sorters grytor, 
både med kött och veganska. Traditionellt äter man maten med injera, syrliga, 
pannkaksliknande brödflader. I stället för bestick tar man upp maten med hjälp 
av mindre brödbitar. Personalen förklarar gärna hur man gör. Kom bara ihåg 
att tvätta händerna innan måltiden! Har du allergier? Fråga oss då gärna om 
innehållet i maten!

       
       Smaklig måltid önskar,
       Familjen Weldemicael



Förrätter

Sambussa    87 SEK
Friterade filodeg fyllda med kryddad nötfärs, 
grön chili och lök. Serveras med husets yoghurt

Vegetarisk Sambussa   87 SEK
Friterade filodeg fyllda med bruna linser,  
grön chili och lök. Serveras med husets yoghurt 

 



Avhämtningsmeny - Huvudrätter

Våra populära mix tallrikar låter dig kombinera flera rätter. Alla rätter serveras 
med injera, det traditionella surdegsbrödet, tillverkat av olika sädesslag, bl.a. 
teff, samt jäst och vatten.

Messobs mix med Zigni/Key Wot mix   185 SEK
Bra för er som vill smaka lite av varje från det eritreanska/etiopiska köket.
Du får en kötträtt och tre vegetariska rätter. Serveras med injera*.

Innehåller:

Zigni/Key Wot 
Nötgryta tillagad i berberesås* och husets kryddsmör. Medelstark.
Lokalt kött från Lövsta Kött.

Blandad allitcha  
Kokt klyftpotatis, morötter, paprika
och haricotsverts i milt kryddad örtsås. Mild.

Vitkålsallitcha
Strimlad vitkål, morötter och paprika stekt 
i örter och vitlök. Mild.

Timtimo/ Misir
Gula linser i en blandning av lök, vitlök och örter. Mild.

* Injera, det traditionella surdegsbrödet, tillverkat av olika sädesslag, bl.a. teff, samt jäst och vatten.



Messobs mix med Dorho Tsebhi/Doro Wot mix  185 SEK
Bra för er som vill smaka lite av varje från det eritreanska/etiopiska köket.
Du får en kötträtt och tre vegetariska rätter. Serveras med injera*.

Innehåller:

Dorho Tsebhi/Doro Wot 
Kyckling tillagad i berberesås* och husets kryddsmör.
Serveras med hårdkokt ägg. Medelstark.
Svensk kyckling från Kronfågel.

Blandad allitcha  
Kokt klyftpotatis, morötter, paprika
och haricotsverts i milt kryddad örtsås. Mild.

Vitkålsallitcha
Strimlad vitkål, morötter och paprika stekt 
i örter och vitlök. Mild.

Timtimo/ Misir
Gula linser i en blandning av lök, vitlök och örter. Mild.

* Injera, det traditionella surdegsbrödet, tillverkat av olika sädesslag, bl.a. teff, samt jäst och vatten.



Messobs mix med Minshetabish   185 SEK
Bra för er som vill smaka lite av varje från det eritreanska/etiopiska köket.
Du får en kötträtt och tre vegetariska rätter. Serveras med injera*.

Innehåller:

Minshetabish 
Traditionell nötfärsgryta med smak av östafrikanska
kryddor och husets kryddsmör. Mild.
Lokalt kött från Lövsta Kött.

Blandad allitcha  
Kokt klyftpotatis, morötter, paprika
och haricotsverts i milt kryddad örtsås. Mild.

Vitkålsallitcha
Strimlad vitkål, morötter och paprika stekt 
i örter och vitlök. Mild.

Timtimo/ Misir
Gula linser i en blandning av lök, vitlök och örter. Mild.

* Injera, det traditionella surdegsbrödet, tillverkat av olika sädesslag, bl.a. teff, samt jäst och vatten.



Messobs mix med Tibs/Kulwa mix   195 SEK
Bra för er som vill smaka lite av varje från det eritreanska/etiopiska köket.
Du får en kötträtt och tre vegetariska rätter. Serveras med injera*.

Innehåller:

Tibs/Kulwa 
Grytbitar i lök, tomat, grön chili, vitlök, samt husets kryddsmör. Mild.
Lokalt kött från Lövsta Kött.

Blandad allitcha  
Kokt klyftpotatis, morötter, paprika
och haricotsverts i milt kryddad örtsås. Mild.

Timtimo/ Misir
Gula linser i en blandning av lök, vitlök och örter. Mild.

* Injera, det traditionella surdegsbrödet, tillverkat av olika sädesslag, bl.a. teff, samt jäst och vatten.



Avhämtningsmeny - Huvudrätter - Vegetariskt

Messobs vegetariska mix    175 SEK
Bra för er som vill smaka lite av varje från det eritreanska/etiopiska köket.
Du får en rätt med sojafärs och tre vegetariska rätter. Serveras med injera*.

Innehåller:

Silsi/Tsom wot, Sojakött medelstark eller sojafärs mild
Välj en av tre alternativ här under:
1. Berberesås* med lök, tillagad med Messobs kryddor. Medelstark.
2. Soya bitar i berberesås*. Medelstark.
3. Soyafärs i en blandning av lök, vitlök och örter. Mild.

Blandad allitcha  
Kokt klyftpotatis, morötter, paprika
och haricotsverts i milt kryddad örtsås. Mild.

Vitkålsallitcha
Strimlad vitkål, morötter och paprika stekt
i örter och vitlök. Mild.

Timtimo/ Misir
Gula linser i en blandning av lök, vitlök och örter. Mild.

* Berbere är en traditionell kryddblandning med bl.a. spansk peppar, chili, vitlök och lök

* Injera, det traditionella surdegsbrödet, tillverkat av olika sädesslag, bl.a. teff, samt jäst och vatten.



Separata rätter

De separata rätterna serveras med injera* antingen som självständiga 
huvudrätter eller som inkluderade i Messobs olika mixer på föregående sidor.

Nötkött

Zigni/Key Wot 147 SEK
Nötgryta tillagad i berberesås* och husets kryddsmör. Medelstark.
Lokalt kött från Lövsta Kött.

Minshetabish 147 SEK
Traditionell nötfärsgryta med smak av östafrikanska
kryddor och husets kryddsmör. Mild.
Lokalt kött från Lövsta Kött.

Tibs/Kulwa  159 SEK
Grytbitar i lök, tomat, grön chili, vitlök, samt husets kryddsmör. Mild.
Lokalt kött från Lövsta Kött.

Kyckling

Dorho Tsebhi/Doro Wot 147SEK
Kyckling tillagad i berberesås* och husets kryddsmör.
Serveras med hårdkokt ägg. Medelstark.
Svensk kyckling från Kronfågel.

* Berbere är en traditionell kryddblandning med bl.a. spansk peppar, chili, vitlök och lök 
* Injera, det traditionella surdegsbrödet, tillverkat av olika sädesslag, bl.a. teff, samt jäst och vatten.



Veganska rätter

Shiro 137 SEK
Den östafrikanske bondens vardagsrätt. Kikärtsgryta tillagad
i mildare berberesås*. Mild.

Blandad allitcha 137 SEK
Kokt klyftpotatis, morötter, paprika och haricotsverts 
i  milt kryddad örtsås. Mild.

Vitkålsallitcha 137 SEK
Strimlad vitkål, morötter och paprika stekt i örter och vitlök. Mild.

Kikärtsgryta 137 SEK
Kikärter i berberesås* med lök tillagad med 
Messobs kryddor. Medelstark.

Silsi/Tsom wot 155 SEK
Berberesås* med lök, tillagad med Messobs kryddor. Medelstark.

Grön linsgryta 137 SEK
Gröna linser i en blandning av lök, vitlök och örter.  Mild.

Hamli/ Gomen  137 SEK
Färsk spenat stekt i vitlöksolja och milda örter. Mild.

Sojagryta 137 SEK
Soya bitar i berberesås*. Medelstark.

Sojafärsgryta  137 SEK
Soyafärs i en blandning av lök, vitlök och örter. Mild.

* Berbere är en traditionell kryddblandning med bl.a. spansk peppar, chili, vitlök och lök

* Injera, det traditionella surdegsbrödet, tillverkat av olika sädesslag, bl.a. teff, samt jäst och vatten.



Tillbehör

Extra injerabröd 15 SEK
Det traditionella surdegsbrödet, tillverkat av olika
sädesslag, bl.a. teff, samt jäst och vatten.

Husets yoghurt 15 SEK
Yoghurt med smak av vitlök och persilja.

Ayib 30 SEK
Traditionell smulost. Passar bra till de medelstarka rätterna.

Komidere/Timatim selata 75 SEK
Traditionell tomatsallad med färska tomater, lök och chili, 
samt färskpressad citron, olja och örter.



Guldkajans hederspris 2019 

Tilldelades Messob med motiveringen:

”Att stiga in i restaurangen är att resa långt men utan flygskam. Vällagade 
och smakrika traditionella rätter som går i takt med tiden servas med 

omtänksamhet. Messobs genuina mat har under många år gett Uppsalaborna 
chans att smaka på och uppleva Etiopien och Eritrea med alla sina sinnen.”

Familjerna Kifleyesus och
Weldemicael vid prisutdelningen.
Foto: Staffan Claesson


