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STEAK & MIDDEN-OOSTEN KEUKEN

Levantine special (Salade van verse seizoensgroente)        € 7,99

Cevizli tulum (Salade met verse seizoensgroenten, tulum kaas en walnoten)    € 8,49

Mirişk (Salade met verse seizoensgroenten, stukjes kip en parmezaanse kaas)    € 8,99

Goşt (Salade met verse seizoensgroenten, stukjes biefstuk en parmezaanse kaas)   € 9,49

Mercimek (Soep van rode linzen met Levant kruiden)       € 4,99

Soep van de week (Soep uit het Levant streek)         € 4,99

Baba ganoush (Gepureerde aubergine met vers gesneden pepers, peterselie en stukjes walnoten) €   5,99

Muammara (Geroosterde peper, knoflook, walnoten, ui en granaatappelmelasse) Pittig  €   5,99

Humus (Gepureerde kikkererwten met sesamzaadpasta en enkele andere ingrediënten)  €   5,99

Acılı ezme (Fijn gesneden groenten met walnoten, granaatappelmelasse en 7 soorten Levant kruiden) Pittig €   5,99

Cacık (Yoghurt bereidt met stukjes komkommer, knoflook en munt bladeren)    €   5,99

Paşa ezme (Fijn gekneden mezze met een mix van 3 soorten kaas, peterselie, knoflook en pistache) €   5,99

Zeytin ezme (2 soorten fijn gesneden olijven, stukjes walnoten, knoflook en peperpasta)  €   5,99

Mutebbel (Gepureerde aubergine met yoghurt, knoflook en sesamzaadpasta)      €   5,99

Carpaccio (Dungesneden rauwe ossenhaas, met  kappertjes, rucola salade, pijnboompitten, dressing en parmezaanse kaas) € 14,99

4 soorten mezze (Mix van mezze naar eigen keuze)       € 19,99

6 soorten mezze (Mix van mezze naar eigen keuze)       € 29,99

8 soorten mezze (Mix van mezze naar eigen keuze)       € 39,99

Sigara böreği (Gerolde bladerdeeg met fetakaas)        € 7,49

Kubbeh (Gebakken tarwe rol gevuld met gekruid lamsgehakt en gemalen walnoten)   € 7,49

Mantı (Deegbuideltjes met levant gekruid lamsgehakt, overgoten met yoghurt met knoflook en tomatensaus) € 9,49

Bafra (Levant gekruid kip steakburger met cheddarkaas)       € 11,99

Jaffa (Levant gekruid runder steakburger met cheddar kaas)      € 12,99

kilis (Levant gekruid mix van rund en kalfs steakburger met cheddar kaas)    € 12,99

Aleppo (Levant gekruid burger met Ossenhaas en cheddar kaas)      € 13,99

Rafah (Kalfsspareribs met Levant kruiden ) Zoet / Pittig       € 24,99

Damascus (Kalfsentrecote)           € 25,99

Amman (Kalfsbiefstuk)           € 24,99

Sinai lokkum (Malse lapjes kalfshaas)         € 25,99

Beirut (Dallas oftewel kalfskotelet)          € 26,99

Al Quds (Biefstuk van ossenhaas)          € 27,99

Antakya (T-bone van kalfsvlees, aan één kant entrecote en aan de andere kant kalfshaas)  € 29,99

Ramallah (Runder ribeye)           € 26,99

Steak mix (Mix van 5 soorten steak) vanaf 2 personen       € 64,99

Dry aged (Keuze uit: Damascus(entrecote), Beirut(kalfskotelet) en Antakya(t-bone)
Wagyu (ribeye) 

Prijs per kilogram
Prijs per kilogram

Sommon balığı (Verse zalm met diverse groenten en saus)       € 19,99

Kuzu tandır (Pulled lamsvlees)          € 19,99

Tavuk saç kavurma (Stukjes kipfilet gebakken in de pan met groenten)     € 18,99

Et saç kavurma (Stukjes lamsvlees gebakken in de pan met groenten)     € 19,99

Tavuk şiş (Gemarineerd blokjes kippenborst filet van de spies)
Tavuk fileto (Gemarineerd kippenborst filet met champignonsaus)
Tavuk Adana kebap (gekruid kippendij en kipfilet gehakt op de spies) Pittig
Et şiş (Gemarineerd blokjes kalfshaas op de spies)
Adana kebap (Gekruid kalf en lamshaas gehakt op de spies) Pittig
Köfte (Levant gekruid gehaktvlees)
Beyti sarma (Gegrild gekruid gehakt gerold in lavas brood met tomatensaus en yoghurt)
Ali nazik (Gekruide blokjes kalfshaas van de spies, op een bedje van gegrilde auberginesaus 
met daarin verwerkt yoghurt en sesampasta. Overgoten met een tomatensaus)
Kuzu pirzola (Lamskoteletten van de grill)
levantine mix (Mix van 4 soorten vlees)
levantine mix 4 personen (mix van 5 soorten vlees)     

Köfte (Levant gekruid gehaktballetjes met frietjes)       € 12,49

Nugget (Kipnuggets met frietjes)         € 11,49

Cheesecake (Verschillende soorten cheesecake’s)       € 8,49

Taart (Verschillende soorten taarten)        € 8,49    € 8,49

Sütlaç (Ambachtelijke rijstpudding uit de oven)       € 6,99

Havuç dilimi (Dunne laagjes baklava deeg met pistache, stroop en ijs van binnen)  € 8,99

Künefe (Engelenhaar deeg gevuld met mozzarella en pistache en een bolletje ijs)  € 8,99

Levant dondurma (Ijscoupe met ambachtelijk ijs)       € 8,99

Katmer (Dunne laagjes baklava deeg met daarin Turkse room, pistache en als extra ambachtelijke ijs) € 9,99

Ҫay (Blader thee bereid en geserveerd op Turkse wijze)      € 1,99

Levant çay (Biologisch kruidenthee naar keuze)       € 2,99

Nana çay (Verse munt thee)          € 2,99

Levant qahwa (Turkse drab koffie bereid in djezve (koper pannetje))    € 2,99

Mirra (Espresso)           € 2,49

Maghreb qahwa (Latte macchiato)         € 3,49

Marrakesh qahwa (Cappuccino)         € 2,99

Yemen qahwa (Zwart koffie)          € 2,49

Jalid qahwa (IJskoffie)          € 3,99

Ayran (Gezout yoghurt drank)         € 1,99

Mojito (Keuze uit 2 smaken: Mojito met aardbei, munt en citroen of de standaard Mojito met munt en citroen) € 5,99

Verse sappen / Smoothies          € 3,99

Diversen frisdranken (Cola, cola zero, cola light, fanta, fanta cassis, sprite, ginger ale, bitter lemon, appelsap,  
ice tea peach, ice tea grean, ice tea sparkling, spa rood, spa blauw, fristi, en chocomel.)    € 3,49

HEEFT U EEN ALLERGIE? MELD HET ONS VAN TE VOREN!
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ONTBIJT (serpme kahvalti)

Extra bij bestellen

Bal kaymak (Turkse room met honing)
Reçel 3 çeşit (3 soorten jam)
Zeytin 2 çeşit (2 soorten olijven)
Tahin pekmez (Sesampasta met moerbei siroop)
Peynir tabagı 5 çeşit (Kaasplankje met 5 soorten kaas)
Domates salatası (Tomaten salade)
Salam 3 çeşit (Worstenplankje met 3 soorten worst)
Baba ganoush (Gepureerde aubergine met vers gesneden pepers, peterselie en stukjes walnoten)
Muammara (Geroosterde peper, knoflook, walnoten, ui en granaatappelmelasse) Pittig
Paşa ezme (Fijn gekneden mezze met een mix van 3 soorten kaas, peterselie, knoflook en pistache)
Helva (Geroosterde en gemalen sesamzaden. Gemengd met andere ingrediënten o.a. nougat) Zoet
Kesilmiş karışık zeytin (Mix van fijngesneden olijven)
Közlenmiş biber ve domates (Geroosterde peper en tomaat)
Tereyağı (Roomboter)
Zeytinyağlı ve baharatlı yogurt (Yoghurt met olijfolie en Mediterraanse kruiden)
Menemen (Tomaten omelet met groene peper) 
Haşlanmış yumurta (Gekookte eieren)
Sınırsız çay ve kahve (Onbeperkt Turkse thee en zwarte koffie)
Boşalan tabagınızı doldurmak (Bijvullen schaaltje) Bedraagt: € 3,49

Kahvaltımız 2 kişiliktir, kişi başı ücreti € 17,49 dur 
Ons ontbijt wordt geserveerd vanaf 2 personen voor een prijs van € 17,49 per persoon

Patates kızartma (Frietjes met kruiden)         € 4,49

Sahanda ıspanaklı yumurta (Roerbak ei met gebraden spinazie)      € 4,49

Sahanda kavurmalı yumurta (Roerbak ei met gebraden stukjes kalfsvlees)    € 6,49

Sahanda kıymalı yumurta (Roerbak ei met gebraden gehakt)       € 5,99

Sahanda menemen (Tomaten omelet met groene peper. Keuze uit: met of zonder ei)   € 5,49

Sahanda omlet (Omelet)           € 5,49

Sahanda sucuklu yumurta (Gebakken ei met Turkse knoflookworst)     € 5,99

Sahanda yumurta (Spiegel ei)          € 5,49

Sigara böreği (Gerolde bladerdeeg met fetakaas)        € 6,49

Ekstralarımız 1 sahanda yapılır ve2 kişiliktir (De extra schaaltjes zijn voor een hoeveelheid van 2 personen bereid)

Levantine special (Salade van verse seizoensgroente)        € 7,99

Cevizli tulum (Salade met verse seizoensgroenten, tulum kaas en walnoten)    € 8,49

Mirişk (Salade met verse seizoensgroenten, stukjes kip en parmezaanse kaas)    € 8,99

Goşt (Salade met verse seizoensgroenten, stukjes biefstuk en parmezaanse kaas)   € 9,49

Mercimek (Soep van rode linzen met levant kruiden)       € 4,99

Soep van de week (Soep uit het Levant streek)         € 4,99

Baba ganoush (Gepureerde aubergine met vers gesneden pepers, peterselie en stukjes walnoten) € 5,99

Muammara (Geroosterde peper, knoflook, walnoten, ui en granaatappelmelasse) Pittig  € 5,99

Humus (Gepureerde kikkererwten met sesamzaadpasta en enkele andere ingrediënten)  € 5,99

Acılı ezme (Fijn gesneden groenten met walnoten, granaatappelmelasse en 7 soorten Levant kruiden) Pittig € 5,99

Cacık (Yoghurt bereidt met stukjes komkommer, knoflook en munt bladeren)   € 5,99

Paşa ezme (Fijn gekneden mezze met een mix van 3 soorten kaas, peterselie, knoflook en pistache) € 5,99

Zeytin ezme (2 soorten fijn gesneden olijven, stukjes walnoten, knoflook en peperpasta) € 5,99

Mutebbel (Gepureerde aubergine met yoghurt, knoflook en sesamzaadpasta)   € 5,99

Carpaccio (Dungesneden rauwe ossenhaas, met  kappertjes, rucola salade, pijnboompitten,
dressing en parmezaanse kaas)          € 14,99

4 soorten mezze (Mix van mezze naar eigen keuze)      € 19,99

6 soorten mezze (Mix van mezze naar eigen keuze)      € 29,99

8 soorten mezze (Mix van mezze naar eigen keuze)      € 39,99

Sigara böreği (Gerolde bladerdeeg met fetakaas)       € 7,49

Kubbeh (Gebakken tarwe rol gevuld met gekruid lamsgehakt en gemalen walnoten)  € 7,49

Mantı (Deegbuideltjes met levant gekruid lamsgehakt, overgoten met yoghurt met knoflook 
en tomatensaus)           € 9,49

Bafra (Levant gekruid kip steakburger met cheddar kaas)      € 11,99

Jaffa (Levant gekruid runder steakburger met cheddar kaas)     € 12,99

kilis (Levant gekruid mix van rund en kalfs steakburger met cheddar kaas)   € 12,99

Aleppo (Levant gekruid burger met ossenhaas en cheddar kaas)     € 13,99

Tavuk şiş (Levant gekruide blokjes kippenborst filet op een spies)    € 12,99

Tavuk adana şiş (Levant gekruide kipgehakt op een spies)     € 13,99

Et köfte (Levant gekruide gehaktbal, mix van lamsvlees en kalfsvlees)    € 12,99

Et şiş (Levant gekruide blokjes kalfsvlees op een spies)       € 14,99

Adana şiş (Levant gekruide spies, mix van lams en kalfsgehakt)     € 14,99

Cheesecake (Verschillende soorten cheesecake’s)       € 8,49

Taart (Verschillende soorten taarten)        € 8,49

Sütlaç (Ambachtelijke rijstpudding uit de oven)       € 6,99

Havuç dilimi (Dunne laagjes baklava deeg met pistache, stroop en ijs van binnen)  € 8,99

Künefe (Engelenhaar deeg gevuld met mozzarella en pistache en een bolletje ijs)  € 8,99

Levant dondurma (Ijscoupe met ambachtelijk ijs)       € 8,99

Katmer (Dunne laagjes baklava deeg met daarin Turkse room, pistache en als extra ambachtelijke ijs) € 9,99

Ҫay (Blader thee bereid en geserveerd op Turkse wijze)      € 1,99

Levant çay (Biologisch kruidenthee naar keuze)       € 2,99

Nana çay (Verse munt thee)          € 2,99

Levant qahwa (Turkse drab koffie bereid in djezve (koper pannetje))    € 2,99

Mirra (Espresso)           € 2,49

Maghreb qahwa (Latte macchiato)         € 3,49

Marrakesh qahwa (Cappuccino)         € 2,99

Yemen qahwa (Zwart koffie)          € 2,49

Jalid qahwa (IJskoffie)          € 3,99

Ayran (Gezout yoghurt drank)         € 1,99

Mojito (Keuze uit 2 smaken: Mojito met aardbei, munt en citroen of de standaard Mojito met munt en citroen) € 5,99

Verse sappen / Smoothies          € 3,99

Diversen frisdranken (Cola, cola zero, cola light, fanta, fanta cassis, sprite, ginger ale, bitter lemon, appelsap,  
ice tea peach, ice tea grean, ice tea sparkling, spa rood, spa blauw, fristi, en chocomel.)    € 3,49

HEEFT U EEN ALLERGIE? MELD HET ONS VAN TE VOREN!


