Koude voorgerechten
1. Brood met kruidenboter
Turks brood uit eigen oven met kruidenboter en tapenade

2. Tzatziki

Turks brood uit eigen oven met ingedikte Griekse yoghurt met
komkommer, verse knoflook, Kruiden en peterselie

3. Griekse salade

Herder salade met tomaat, komkommer, rode ui, peterselie, fetakaas en olijven

4. Insalata di Tonno

Tonijn met tomaat, rode ui, ijsbergsla, peterselie en een dressing van olijfolie

5. Pomodora mozzarella

Salade met tomaat, mozzarella en olijfolie

6. Appelsalade

Salade van appel, komkommer en mayonaise

7. Portie olijven

groen en zwarte olijven met turkse kruiden

8. Portie Fetakaas

Gekruide fetakaas met Turks brood

9. Garnalencocktail

Garnalen geserveerd met een frisse salade en een whisky cocktail saus

10. Prosciutto e melone

Parmaham met meloen, rucola en dressing

11. Carpaccio

€4,50
€5,75
€5,50
€6,50
€6,50
€3,50
€4,25
€4,75
€7,50
€7,50
€10,50

Fijn gesneden ossenhaas op een bedje van rucola met een honing-mosterd dressing,
Pijnboompitten en Parmezaanse kaas

Warme voorgerechten
12. Mantar dolma

€6,00

Champignons gevuld met feta kaas en spinazie, gehakt en kaas uit de oven

13. Funghi fritti

€6,00

Champignons gebakken in witte wijn, verse knoflook en peterselie

14. Calamares

€6,50

Gefrituurde inktvisringen met een ravigotta saus

15. Sigara Boregi

€5,25

Filodeeg gevuld met fetakaas, tomaten en peterselie geserveerd met een chili saus

16. Suziki

Gehaktballetjes gebakken met diverse groenten, in licht pikante tomatensaus

17. Gamba’s

Gamba’s gebakken in verse knoflook, witte wijn en peterselie

18. Plank Pala’s ( voor 2 personen )

€7,50

€10,00
€25,00

Een combinatie van koude en warme voorgerechten

Soepen
19. Mosterdsoep
Gevuld met lente ui en een keuze uit spek of brie

20. Ezo gelin

Turkse bruiloftsoep van rode linzen met turske knoflook worst

21. Soep van de dag

Dagelijks wisselende soep

* alle soepen worden geserveerd met Turks brood uit eigen oven en kruidenboter

€5,25
€5,25
€5,25

Hoofdgerechten
22. Souvlaki

€17,50

Grieks gekruide varkensfilet aan spies met tzatziki, op een bedje van kalfsdoner

23. Spare ribs

Malse spare ribs uit de oven. Keuze uit zoet of pittig

24. Scaloppa*

Malse varkensoester met een saus naar keuze

25. Madalyon*

Gebakken varkenshaas medaillon met een saus naar keuze

26. Biefstuk*

Gegrilde kogelbiefstuk met een saus naar keuze

27. Ossenhaas puntjes*

Gebakken ossenhaas puntjes met een saus naar keuze

28. Pilic Topkapi

Gebakken kippendij filet met paprika champignon en ui in roomsaus

29. Pollo a la Milanese

Kipfilet in basilicum roomsaus ( winnend gerecht Bourgondisch Beilen 2012 )

30. Sis kebab

Lamshaas aan spies op een bedje van kalfsdoner

31. Kuzu pirzola

Lams koteletten van de grill

32. Ersin schotel

Mix schotels

Shoarma, kipsjasliek en kalfsdoner

32. Diyar schotel

Shoarma, kipsjasliek en Kofte

34. Mixspies*

€17,50
€17,50
€16,50
€19,50
€17,50
€16,50
€18,50
€21,50
€19,50

€16,50
€17,50
€23,50

Ossenhaas, varkenshaas en kippendij filet aan spies op een bedje van kalfsdoner met een
Saus naar keuze

35. Mix grill Bosporus

Een mix van lamshaas, kippendij filet, shoarma, kofte en spare rib
* Sauzen
Gorgonzola, champignon roomsaus, rode wijnsaus, pepersaus
Alle gerechten worden geserveerd met friet en salade

€21,50

Specialiteiten
36. Bonfile / Tournedos*

€25,50

Malse ossenhaas van 200 gram met een saus naar keuze

37. Surf & Turf

Mix van ossenhaas en gamba’s

38. Et sote

€22,50
€23,50

Lamshaas filet met champignon, paprika en ui in roomsaus

39. Pasa Sofrasi*

€49,50

Tafel van de keizer: een overheerlijke vleesschaal voor 2 personen; een werkelijk
Vermaak voor het oog en een must voor de echte vleesliefhebber
( kan ook voor meerdere personen besteld worden )
*sauzen
Gorgonzola, champignon roomsaus, rode wijnsaus, peperroomsaus
Deze gerechten worden geserveerd met friet, Turkse rijst en salade

Vis gerechten
40. Zalm

€18,50

Gebakken zalm met een citroen botersaus en dille

41. Gamba’s

In roomboter gebakken gamba’s in witte wijn, knoflook en peterselie

42. Sliptong

3 in roomboter gebakken sliptongetjes met een wittewijn saus

43. Prenses

Een zachte vis uit de Middellandse zee met courgette, aubergine, tomaten,
Uien en fetakaas, in tomaten roomsaus uit de oven

44. Vistrio

Gebakken zalm, 4 gamba’s en een gebakken spliptong
Deze gerechten worden geserveerd met friet en salade

€19,50
€17,50
€18,50
€23,50

Vegetarische gerechten
45. Gevulde aubergine

€14,50

Aubergine gevuld met diverse groenten en pittige rijst

46. Falafel

Zeer beroemd vegetarisch gerecht uit het Midden-Oosten, bestaande uit
Gefrituurde schijfjes van gestampte kikkererwten

47. Mantar sote

€15,50
€16,00

Gebakken champignons, tomaat, paprika, courgette, aubergine, knoflook
En wortel in tomatensaus met gesmolten kaas uit de oven
Deze Gerechten worden geserveerd met friet en salade

Maaltijdsalades
48. Griekse maaltijdsalade
Salade met tomaat, komkommer, ui, peterselie, fetakaas, olijven en citroen

49. Salada el Tonno

Salade met tonijn, tomaat, ui, ijsbergsla en een dressing van olijfolie

50. Notensalade

€13,50
€14,00
€14,00

Gemengde salade met walnoten, pijnboompitten en een dressing van olijfolie
Deze maaltijdsalades worden geserveerd met brood en kruidenboter

Plate gerechten
50. Shoarma schotel
Gegrild shoarma vlees

51. Kalfsdoner schotel
Dun gesneden kalfsvlees

52. Kipdoner schotel
Dun gesneden kippen vlees reepjes

53. Shoarma schotel Hawaii

Gegrild shoarma vlees met ananas en kaas

54. Shoarma schotel speciaal

Gegrild shoarma vlees met paprika, champignon en ui

€13,00
€12,00
€12,00
€14,50
€14,50

55. Kalfsdoner speciaal schotel
Dun gesneden kalfsvlees met paprika, champignon en ui

56. Kipdoner speciaal schotel

Dun gesneden kippen vlees reepjes met paprika, champignon en ui

57. Kipsjasliek

Gegrilde kipfilet met paprika, champignon en ui

58. Adana kebab

2 pittige rundergehaktspiezen met tzatziki

59. Iskender (Alexander )

€13,50
€13,50
€13,50
€14,50
€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

malse sate van kip

62. Plate half om half

€13,50
€15,50

Gegrilde kippendij met shoarma
Deze gerechten worden geserveerd met friet en salade

Kinder gerechten
63. Doner kebab mini
Gegrild kalfsvlees

64. Shoarma mini
Gegrild shoarma vlees

65. Spaghetti napolitana
Spaghetti met tomatensaus en kaas

66. Kipnuggets mini
Kipnuggets ( 6 stuks )

67. Kofte mini

Turks gekruid gehakt
Kindermenu’s worden geserveerd met friet, mayonaise en appelmoes

€7,50
€8,50
€6,50
€6,50
€7,50

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
Kinderpizza met tomatensaus, ham en kaas

76. Margherita
Kaas, oregano

77. Funghi

kaas, champignons

78. Prociutto
kaas, ham

78. Salami
Kaas, salami

80. Hawaii

kaas, ham en ananas

81. Bolognese

€6,00
€7,00
€7,50
€8,00
€8,00
€8,50
€10,00

Kaas, bolognese gehakt, champignons en ui

82. Diavola

kaas, chorizo, salami, champignons en ui

83. Shero

kaas, ham, salami, brie en ananas

84. Tutti frutti

Kaas en verschillende soorten fruit

85. Gorgonzola

kaas, gorgonzola en rode ui

86. Paesena

kaas, ham, salami, spek en ui

87. Siciliana

€10,00
€10,00
€9,00
€10,00
€10,00
€10,50

kaas, bolognese gehakt, spinazie, olijven en Spaanse pepers

88. Quatro formaggio
€11,00

4 verschillende soorten kaas

89. pizza carpaccio

Kaas, carpaccio, pijnboompitten, rucola en parma kaas

90. Pepperoni

kaas, salami, champignons, paprika, ui en Spaanse pepers

91. Quatro stagioni

kaas, ham, salami, paprika, champignons en ui

92. Carbonara

kaas, ham, spek, salami, ui, ei en champignon

93. Vegataria

€13,00
€10,50
€11,00
€12,00
€13,00

kaas, champignons, artisjokken, paprika, ui, olijven, gorgonzola, ananas en asperges

94. Napolitana

Kaas, ansjovis, kappertjes, olijven, asperges en artisjokken

95. Tonno

Kaas, tonijn, ui, knoflook en peterselie

96. Frutti di mare

kaas, tonijn en zalm

97. Stella di mare

kaas, tonijn en garnalen

98. Quatro di mare

kaas, zalm, tonijn, garnalen, mosselen, knoflook en peterselie

99. Pizza a la Kurdo

kaas, donerkebab en uien

100.Pizza a la Turko

€11,00
€10,50
€11,50
€11,50
€13,50
€11,50
€11,50

kaas, turske knoflookworst, verse tomaten, verse knoflook en ui

101. Pizza shoarma

kaas, shoarma, paprika, champignon en ui

102. Pollo

kaas, kipdijfilet, paprika, champignon en ui

103. Pizza pala’s della casa

€12,00
€12,00
€15,50

kaas, ham, salami, spek, ossenhaas, kip, vakkenfilet, paprika, champignons en ui

Calzones

Dubbelgeslagen pizza’s

104. Pizza calzone
kaas, bolognese gehakt, ham, salami, paprika, champignons, ui en artisjokken

105. Calzone vega

kaas, paprika, champignons, ui, artisjokken, fetakaas, spinazie en asperges

106. Calzone pala’s

kaas, ham, salami, spek, shoarma en kipdijfilet

€12,00
€13,00
€13,50

Desserts
107. Dame blanche
Vanille roomijs met chocolade saus en slagroom

108. Mont blanc

Vanille roomijs met chocolade saus, advocaat en slagroom

109. Baklava

Filodeeg met noten, vanille roomijs en slagroom

110. Vruchtensorbet

Vanille, aardbei en citroen ijs met vruchten en slagroom

111. Griekse yoghurt

Griekse yoghurt met walnoten en honing

112. Tiramisu

Een Italiaans nagerecht van Bastogne koek, vanille roomijs en slagroom

113. Banaan royal

Banaan, vanille roomijs, chocoladesaus en slagroom

€6,00
€6,50
€7,00
€6,50
€6,00
€7,00
€6,50

Frisdranken
Coca Cola
Coca Cola Zero
Fanta Sinas
Sprite
Fanta Cassis
Bitter Lemon
Tonic
Rivella
Lipton Ice Tea
Lipton Green Tea
Chaude Fontain Blauw
Chaude Fontain Rood
Chocomelk
Fristi

€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50

Sappen
Jus d’orange
Appelsap

€2,50
€2,50

P.S.V.
Martini Bianco
Martini Rosso
Rode Port
Campari

€4,00
€4,00
€4,00
€4,00

Bieren
Amstel fluit
Amstel vaas
Amstel ½ liter
Heineken 0,25
Heineken 0,5
Affligem Blond
Affligem dubbel
Affligem trippel
Radler
Radler 0/0
Heineken 0/0
Brand weizener
Wieckse witte
Liefmanns
Desperados
Apple bandit

€2,20
€2,50
€5,00
€2,75
€5,50
€3,50
€4,00
€4,80
€3,00
€3,20
€3,00
€3,60
€3,10
€4,00
€4,50
€3,50

Binnenlands gedestilleerd
Jonge Jenever
Beerenburg
Bessen Jenever
Citroen Brandewijn
Vieux

€3,00
€3,00
€3,00
€3,00
€3,00

Buitenlands gedestilleerd
Bacardi
Bacardi Razz
Havana Club 3 Años
Malibu
Captain Morgan Sp Gold
Bombay Sapphire Gin
Finlandia Wodka`
Jägermeister
Sauza Tequilla
Apfelkorn
Safari
Pisang Ambon

€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€3,50
€4,00
€3,00
€4,00
€4,00

Grand Marnier
Amaretto
Cointreau
Tia Maria
Baileys
Sambucca
Drambuie
Likeur 43
Limoncello

€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00

Likeuren

Digestief
Johny Walker Red Label
Johny walker black label
Jameson Irish Whiskey
Jack Daniels
Joseph Guy V.S
Joseph Guy V.S.O.P

€ 4,00
€ 6,00
€5,00
€4,00
€6,00
€7,00

Koffie
Koffie
Thee
Capuccino
Espresso
Dubbele espresso
Koffie verkeerd
Latte machiatto

€2,00
€2,00
€2,50
€2,00
€4,00
€3,00
€3,50

Speciale Koffie’s
Irish Coffee ( jameson whiskey , koffie en slagroom )
French Coffee ( Grand Marnier , koffie en slagroom )
Italian Coffee ( Amaretto , koffie en slagroom )
Spanish Coffee ( Tia maria of cointreau , koffie en slagroom )

€6,50
€6,50
€6,50
€6,50

