SOEPEN
Shorbet A’das
Huisgemaakte linzensoep

Herries
Draadjes vlees met mais
€7,50

Vermicelli soep
€7,50
Huisgemaakte vermicelli soep met groenten
Supplement: kip of lams
€2,00

SALADES
Fatoush
€8,75
Libanese tuinsalade met gebakken libanees
brood en granaatappeldressing
Tabouleh
€8,75
Fijngesneden peterselie met tomaat, ui, mint,
burgul en citroensap
Roquefort salade
€8,00
Romana sla met een dressing van roquefort en
walnoten 2 stuks

MEZZE’S KOUD
Hommus
€7,00
De bekende en klassieke mezze met kikkererwten, sesampasta, citroensap en knoflook
Baba Ghanoush
Op houtskool gegrilde aubergine met
gegrilde paprika

€7,00

Ganoush Arabesque
€11,00
Hele gegrilde aubergine met sumak dressing
Mhamara
€7,00
Pikante pepers pasta met granaatappeldressing
en walnoten

€7,50

MEZZE’S WARM
Falafel
Met sesampasta

€8,00

Sabaneg 4 stuks
Gebakken filodeeg gevuld met spinazie

€7,50

Batata harra
€7,50
Gebakken aardappelen met pikante kruiden
Sigara borek 6 stuks
Gebakken filodeeg gevuld met kaas

€7,50

Hommus bl ghedra
Kikkererwten pasta met een bedje van
diverse groenten

€7,50

Badengaan mekli
Gebakken aubergine met dressing

€8,00

Zahra
Gebakken bloemkool met tahine

€7,50

Feter mehshi
Gevulde champignon met feta kaas

€8,50

Hommus bl lahme
Kikkererwten pasta met een bedje van
gestoofd vlees

€9,00

Kebbe 4 stuks
Pastei van tarwe, gemalen met vlees en
gevuld met gehakt en pijnboompitten

€8,50

€9,50

€9,50

Labne
Uitgelekte yoghurt met verse knoflook

€7,00

Sawdat djej
Gebakken kippenlever met uien en
granaatappeldressing

Shaundar bl lahma
Draadjesvlees met rode bieten

€7,50

Djouaneh 6 stuks
Op houtskool gegrilde kippenvleugels

Tarator djej
Kipfilet met sesampasta

€7,50

Kredes
€9,00
Gebakken garnalen in pikante olijfolie en knoflook

VLEES GERECHTEN

VIS GERECHTEN

Shish-tawook
Gegrilde kipfilet aan de spies

€18,75

Zeebaarsfilet
Gegrilde zebaarsfilet

€22,50

Kebab
Gegrilde lamsgehakt aan de spies

€19,50

Kredes
Gegrilde tijgergarnalen

€26,50

Shekaf
Gegrilde lamsvlees aan de spies

€21,50

Zalmfilet
Gegrilde zalmfilet

€23,50

Ryash Gharouf
Gegrilde lamskoteletten

€22,50

Dorade
Gegrilde doradefilet

€21,50

Tajine met vis
Mix van groente, rijst en vis.
Keuze uit zalm of zeebaars

€23,50

Machaoui
€26,50
Mixed grill dat bestaat uit 4 soorten vlees
Lams Rack
Gemarineerde lamsrack van de grill

€26,00

Lams rump
Gegrilde lamsvlees met zatar dressing

€23,00

Bonfile
€25,50
Gegrilde ossenhaas op een bedje van witte bonen, uien, champignons, bastramien,
rode wijnsaus

VEGETARISCHE GERECHTEN
Tajine met groente
€19,50
Verschillende soorten groenten in
tomatensaus, abrikozen, amandelen en rijst.
Fatire
€19,50
Filodeeg gevuld met spinazie, champignons, feta
kaas uit de oven.

DAGSPECIAL

Sarhaat mtafaje
Rund medalion met champignon saus

€25,50

Kalfs Spare Ribs
Keuze uit zoet of pittige saus

€19,50

KINDERMENU
€13,50

€21,50

Spies kipfilet
met friet en appelmoes.
Kebab lamsgehakt
met friet en appelmoes.

€13,50

Djej bl zafaraan
Gegrilde kipfilet met safraan saus

Informeer bij de bediening.

SHARED DINING
MAZZA MENU

COMBINATIE MENU’S

Mazza Palmera
€21,75 (p.p.)
Bestaand uit 1 salade, 4 koude mazza’s en
2 warme mazza’s

Menu Damascus
€42,50 (p.p.)
Een culinaire ontdekkingsreis door het
Midden-Oosten.

Mazza Zahle
€25,75 (p.p.)
Bestaand uit 2 salade’s, 6 koude mazza’s en
4 warme mazza’s

Voorgerecht:
2 salades, en een uitgebreide selectie van
koude en warme mazza’s
Hoofdgerecht:
Visgerecht, grillgerechten en een dessert

Mazza Damascus
€28,75 (p.p.)
Bestaand uit 2 salade’s, 5 koude mazza’s en
6 warme mazza’s

Menu Beyrouth

(Te bestellen vanaf 2 personen)

(De mazza’s worden voor u door ons
samengesteld. U kunt uiteraard ook uw
voorkeur aangeven)

(Te bestellen vanaf 2 personen)

€34,50 (p.p.)

Voorgerecht:
2 salades, 4 koude mazza’s, 1 warme mazza.
Hoofdgerecht:
Machaoui of zalmfilet + dessert

DESSERT

KOFFIE & LIKEUREN

Layali Arabesque
Kaas met griesmeel en mascarpone

€8,00

Baklava
Bladerdeeg met pistachenoten

€8,50

Harise
Griesmeel cake met coco’s

€7,50

Mhalabje
Melkpudding

€7,50

Sorbet ijsbol
Keuze uit 3 smaken

€2,50 per bol

Schaal met 3 bollen

€7,50

Dame blanche

€7,75

Grand dessert
€8,00
Schaal met Baklava, mhalabje, harise en
layali Arabesque. (vanaf 2pers)

Koffie
Cappuccino
Espresso
Latte machiato
Koffie verkeerd
Dubbele espresso
Decafe
Arabische koffie
Thee
Munt thee
Likeuren koffie

€2,75
€2,75
€2,75
€3,25
€3,25
€3,45
€2,70
€2,70
€2,75
€3,50
€6,50

Diverse likeuren

vanaf €5,00

Diverse whisky’s

vanaf €5,50

