Meze/kleine gerechten
Turks brood
Vers gebakken Turks brood met huisgemaakte dips en olijven

6,-

Mercimek Corbasi
Traditionele linzensoep

6,-

Pancar Salata
Bietensalade met geitenkaas, honing en pistachenootjes

8,-

Incir Salata
Vijgen salade met geitenkaas

9,-

Tebsi Boregi
Bladerdeeg gevuld met verse spinazie, fetakaas en kruiden

8,-

Karides Saganaki
Garnalen met tomaten, feta en raki

10,50

Karni Yarik
Aubergine gevuld met lamsgehakt, verse tomaten, ui, paprika en kruiden

10,50

Isli Patlican
Geblakerde aubergine met tahin/dadelsaus en pijnboompitten

9,50

Kalamar Tava
Gebakken inktvisringen geserveerd met een tartaarsaus

10,50

Misket Kofte
Lamsgehaktballetjes in pittige tomatensaus

10,-

Coban Salatasi
Tomaat, komkommer ui, olijven, feta met een granaatappel dressing

8,-

SIgara Boregi
Filodeeg rolletjes gevuld met feta en verse kruiden met een dadel-olijven dip

8,-

Feta Kizarmata
Gebakken feta met honing, vijgen en pistachenootjes

9,-

Kabak Mucver
Courgettekoekjes met komkommer-mint-chilisaus

9,50

Hellim Izgara
Gebakken halloumi met mandarijnen, citroen, honing en venkelsalade

9,50

Vegetarische gerechten
Yaz Turlusu
Diverse soorten groenten uit de steenoven gegarneerd met feta

17,--

Vejetaryen Kebab
Gegrilde groenten met halloumi en humus

17,50

Imam Bayildi
Aubergine gevuld met tomaten, ui, krenten en pijnboompitten

15,-

Ispanakli Makarna
Pasta met verse spinazie en feta in tomatenroomsaus

13,-

Firinda Makarna
Pasta uit de oven bereid met verse tomaten, ui en courgette gegarneerd met geitenkaas

13,-

Balik Yemekleri/Visgerechten
Cipura Izgara
Dorade van de grill

22,50

Levrek Izgara
Zeebaars van de grill

22,50

Somon Muttebel
2Zalm op de huid met muttebel (aubergine, tahin en yoghurt) en amandel-chiliboter

22,-

De vlees- en visgerechten worden geserveerd met friet en bulgur

Cocucuk menusu/kindermenu
Kleine pizza met tomaten en kaas

7,50

Pasta met tomatenroomsaus

7,25

Frietjes met kipfilet

7,25

PITZALAR/Pizza’s
Papatya
Kaas en tomaten

10,50

Sucuk
Kaas, tomaten, Turkse worst, olijven, en Turkse chilipepers.

12,50

Antalya
Kaas, tomaten, artisjokken en champignons

12,50

Kayseri
Kaas, tomaten, champignons, ham en ei

12,50

Vegiteryan
Kaas, tomaten, champignons, ui, paprika, olijven, artisjokken en kappertjes

12,-

Artist
Kaas, tomaten, olijven, paprika, champignons en Turkse worst

13,50

Uclu peynir
Tomaten en 3 soorten kaas

13,-

Dardanel Ton
Kaas, tomaat, tonijn en ui

13,-

Lamachun
Pikante pizza met lamsgehakt en Turkse kruiden

12,50

Et Yemekleri/Vleesgerechten
Izgara Kofte
Gekruid lamsgehakt geserveerd met Turkse yoghurt.
Grote portie 4 stuks
Kleine portie 3 stuks
Sis kebab
Stukjes lamsvlees aan de spies op de grill geroosterd
Grote portie 2 spiesen
Kleine portie 1 spies
Adana Kebab
Pittig gegrilde lamsgehakt met kruiden
Grote portie 2 spiesen
Kleine portie 1 spies

20,15,-

23,16,-

21,15,-

Karsik Izgara
Adana kebab, kippendij, sis kebab en een lamskotelet van de grill

27,-,

Tavuk Shawarma
In shoarmakruiden gemarineerde kippendij met pitabrood, groente, sla en knoflooksaus

17,-

Ali Nazik
Lamsgehakt met pistachenootjes en geblakerde aubergine-yoghurt

20,-

Shaslick

20,-

Spies met gemarineerde runderplakjes

De vlees- en visgerechten worden geserveerd met friet en bulgur

