
Koude voorgerechten 
1   Brood met kruidenboter        €4,50 
      Turks brood uit eigen oven met kruidenboter en tapenade 
2. Tzatziki           €5,75 
      Turks brood uit eigen oven met ingedikte Griekse yoghurt met 
       komkommer, verse knoflook,  Kruiden en peterselie 
3.   Griekse salade           €5,50 
      Herder salade met tomaat, komkommer, rode ui, peterselie, fetakaas en olijven 
4.   Insalata di Tonno          €6,50 
      Tonijn met tomaat, rode ui, ijsbergsla, peterselie en een dressing van olijfolie 
5.   Pomodora mozzarella          €6,50 
      Salade met tomaat, mozzarella en olijfolie 
6.   Appelsalade           €3,50 
      Salade van appel, komkommer en mayonaise 
7.   Portie olijven           €4,25 
      groen en zwarte olijven met turkse kruiden 
8.   Portie Fetakaas           €4,75 
      Gekruide fetakaas met Turks brood  

Hoofdgerechten 
22. Souvlaki           €17,50 
      Grieks gekruide varkensfilet aan spies met tzatziki, op een bedje van kalfsdoner 
23. Spare ribs           €17,50 
      Malse spare ribs uit de oven. Keuze uit zoet of pittig 
24. Scaloppa*           €17,50 
      Malse varkensoester met een saus naar keuze 
25. Madalyon*           €16,50 
      Gebakken varkenshaas medaillon met een saus naar keuze 
26. Biefstuk*           €19,50 
      Gegrilde kogelbiefstuk met een saus naar keuze 
27. Ossenhaas puntjes*         €17,50 
      Gebakken ossenhaas puntjes met een saus naar keuze 
28. Pilic Topkapi          €16,50 
      Gebakken kippendij filet met paprika champignon en ui in roomsaus 
29. Pollo a la Milanese         €18,50 
      Kipfilet in basilicum roomsaus ( winnend gerecht Bourgondisch Beilen 2012 ) 
30. Sis kebab           €21,50 
      Lamshaas aan spies op een bedje van kalfsdoner  
31. Kuzu pirzola          €19,50 
      Lams koteletten van de grill ( 5 stuks ) 
 



Mix schotels 
32. Ersin schotel          €16,50 
      Shoarma, kipsjasliek en kalfsdoner 
32. Diyar schotel          €17,50 
      Shoarma, kipsjasliek en Kofte  
35. Mix grill Bosporus         €21,50  
      Een mix van lamshaas, kippendij filet, shoarma, kofte en spare rib 
Alle gerechten worden geserveerd met friet en salade 
 

Maaltijdsalades 
48. Griekse maaltijdsalade        €13,50 
     Salade met tomaat, komkommer, ui, peterselie, fetakaas, olijven en citroen 
49. Salada el Tonno          €14,00 
     Salade met tonijn, tomaat, ui, ijsbergsla en een dressing van olijfolie 
Deze maaltijdsalades worden geserveerd met brood en kruidenboter 

 
Plate gerechten 
50. Shoarma schotel         €13,00 
      Gegrild shoarma vlees 
51. Kalfsdoner schotel         €12,00 
      Dun gesneden kalfsvlees 
52. Kipdoner schotel         €12,00 
      Dun gesneden kippen vlees reepjes 
53. Shoarma schotel Hawaii        €14,50 
      Gegrild shoarma vlees met ananas en kaas 
54. Shoarma schotel speciaal        €14,50 
      Gegrild shoarma vlees met paprika, champignon en ui 
55. Kalfsdoner speciaal schotel        €13,50 
      Dun gesneden kalfsvlees met paprika, champignon en ui 
56. Kipdoner speciaal schotel        €13,50 
      Dun gesneden kippen vlees reepjes met paprika, champignon en ui 
57. Kipsjasliek           €13,50 
      Gegrilde kipfilet met paprika, champignon en ui 
58. Adana kebab          €14,50 
     2 pittige rundergehaktspiezen met tzatziki 
59. Iskender (Alexander )        €16,50 
     Gesneden Turks brood met doner kebab, Turkse yoghurt, verse knoflook en tomatensaus 
60. Kofte schotel          €13,00 
      Turks gekruid gehakt met ui en peterselie 



61. Kipsate            €13,50 
      malse sate van kip 
62. Plate half om half          €15,50 
      Gegrilde kippendijfilet met shoarma 
Deze gerechten worden geserveerd met friet en salade 
 

Pasta’s 
Keuze uit spaghetti of penne geserveerd met Parmezaanse kaas 
68. Napolitana           €8,00 
      Napolitana saus met Italiaanse kruiden 
69. Bolognese           €9,50 
      Tomatensaus en bolognese gehakt 
70. Pesto pollo          €10,50 
      Pesto roomsaus met kip, knoflook en verse peterselie 
71. Carbonarra           €11,50 
      Room, spek, ui, ei, knoflook en verse peterselie 
72. Lasagne Bolognese         €11,50 
      Pasta met bolognese gehakt en ham overgoten in een tomaten roomsaus uit de oven 
73. Pasta spinazie          €9,50 
      Met wilde spinazie in tomaten roomsaus en fetakaas 
74. Frutti di mare          €11,50  
      Met zeevrachten en tomatensaus 
 

Pizza’s 
Alle pizza’s worden standaard bereid met tomatensaus 
75. Bambino           €6,00 
      Kinderpizza met tomatensaus, ham en kaas 
76. Margherita           €7,00 
      Kaas, oregano 
77. Funghi           €7,50 
      kaas, champignons 
78. Prociutto           €8,00 
      kaas, ham 
78. Salami           €8,00 
      Kaas, salami 
80. Hawaii           €8,50 
      kaas, ham en ananas 
81. Bolognese           €10,00 
      Kaas, bolognese gehakt, champignons en ui 
 
82. Diavola           €10,00 
      kaas, chorizo, salami, champignons en ui 



83. Shero            €10,00 
      kaas, ham, salami, brie en ananas 
84. Tutti frutti           €9,00 
      Kaas en verschillende soorten fruit 
85. Gorgonzola          €10,00 
      kaas, gorgonzola en rode ui 
86. Paesena           €10,00 
      kaas, ham, salami, spek en ui  
87. Siciliana           €10,50 
      kaas, bolognese gehakt, spinazie, olijven en Spaanse pepers 
88. Quatro formaggio         €11,00 
      4 verschillende soorten kaas 
89. pizza carpaccio          €13,00 
      Kaas, carpaccio, pijnboompitten, rucola en parma kaas 
90. Pepperoni           €10,50 
      kaas, salami, champignons, paprika, ui en Spaanse pepers 
91. Quatro stagioni          €11,00 
      kaas, ham, salami, paprika, champignons en ui 
92. Carbonara           €12,00 
      kaas, ham, spek, salami, ui, ei en champignons 
93. Vegataria           €13,00  
      kaas, champignons, artisjokken, paprika, ui, olijven, gorgonzola, ananas en asperges 
94. Napolitana          €11,00 
      Kaas, ansjovis, kappertjes, olijven, asperges en artisjokken 
95. Tonno           €10,50 
      Kaas, tonijn, ui, knoflook en peterselie 
96. Frutti di mare          €11,50  
       kaas, tonijn en zalm 
97. Stella di mare          €11,50   
      kaas, tonijn en garnalen 
98. Quatro di mare          €13,50 
     kaas, zalm, tonijn, garnalen, mosselen, knoflook en peterselie 
99. Pizza a la Kurdo          €11,50 
     kaas, donerkebab en uien 
100.Pizza a la Turko         €11,50 
     kaas, turske knoflookworst, verse tomaten, verse knoflook en ui 
101. Pizza shoarma          €12,00 
     kaas, shoarma, paprika, champignons en ui 
102. Pollo           €12,00 
     kaas, kipdijfilet, paprika, champignons en ui 
103. Pizza pala’s della casa        €15,50 
     kaas, ham, salami, spek, ossenhaas, kip, vakkenfilet, paprika, champignons en ui 
 



 
 

Calzones 
Dubbelgeslagen pizza’s 
104. Pizza calzone          €12,00 
      kaas, bolognese gehakt, ham, salami, paprika, champignons, ui en artisjokken 
105. Calzone vega          €13,00 
      kaas, paprika, champignons, ui, artisjokken, fetakaas, spinazie en asperges 
106. Calzone pala’s          €13,50 
      kaas, ham, salami, spek, shoarma en kippendijfilet . 
 

Lahmacuns ( Turske pizza ) 
 
114. lahmacun naturel          €4,50 
115. lahmacun kaas          €5,50 
116. lahmacun kipdoner         €8,50 
118. lahmacun kalfsdoner         €8,50 
119. lahmacun shoarma         €9,50 
Alle lahmacuns worden geserveerd met een gemengde salade 
 

Kapsalons 
120. kapsalon kalfsdoner         €9,00 
121. kapsalon kipdoner         €9,00 
122. kapsalon shoarma         €10,00 
123. kapsalon kipsjasliek         €10,00 

Dürüms ( wraps 
124. Dürum kebab          €7,00 
125. Dürum kip          €7,00 
126. Dürum shoarma         €7,50 
127. Dürum kebab kaas         €8,00 
128. Dürum kebab extra vlees        €9,50 
129. Dürum kip extra vlees        €9,50 
130. Dürum shoarma extra vlees       €10,00 
131. Dürum kebab hawaiï         €9,00 
132. Dürum kip hawaiï         €9,00 
133. Dürum shoarma hawaiï        €9,50 



 
Broodjes 
 
134. br shoarma          €6,00 
135. br shoarma extra vlees        €8,50 
136. br shoarma hawaiï         €8,00 
137. br shoarma kaas         €7,00 
138. br kalfsdoner          €6,00 
139. br kalfsdoner kaas         €7,00 
140. br kalfsdoner extra vlees        €8,50 
141. br kipdoner          €6,00 
142. br kipdoner kaas         €7,00 
143. br kipdoner extra vlees        €8,50 
144. br shoarma speciaal ( paprika, champignon en ui )   €8,00 
145. br kalfsdoner speciaal ( paprika, champignon en ui )    €8,00 
146. br kipdoner speciaal ( paprika, champignon en ui )   €8,00 
147. br kofta           €6,00 
148. br kipsjasliek          €7,50 
149. pitah kaas           €2,50 
150. pitah ham/kaas         €3,00 
151. pitah kaas/ananas         €3,00 
152. pitah kaas/salami         €3,00 
153. pitah hawaiï          €3,50 
154. pitah gezond          €3,50 
155. pitah arabier          €3,50 
 

Extra’s 
156. pitah broodje          €0,70 
157. extra saus           €0,50 
158. friet            €2,50 
159. wedges           €3,00 
160. blikje cola          €2,00 
161. blikje fanta          €2,00 
162. blikje Amstel          €2,00 
    
 



 
 
 
 
 
 



 


