- vOOR/ & BIJGERECHTEN -

2.. mini lahmacun
Turkse pizza in snackformaat

Alleen te bestellen als voor en/ of bijgerecht

3. köOfte

1. Tirshi

GekruidE gehaktBALLETJES

Ingelegde groenteN

2. Koude salade

4. böOrek

3. Maza

Bladerdeeg gevuld met feta, spinazie of gekruid gehakt

5. kibbeh tartaar of aardappel

Schaal met olijven, /kaas/, worst EN /groenteN

4. Borek

Bolletjes aardappel of tartaar, gevuld met een mengsel van gekruid
gehakt, abrikozen en pijnboompitten

Filodeeg gevuld met feta en spinazie of gekruid gehakt

- HOOFDGERECHTEN -

5. Fattoush

Libanese salade bekend om zijn scherpzure smaak en stukjes gefrituurd brood

1. Aprag

6. Tabouleh

Wijnbladeren gevuld met rijst, gehakt en kruiden

2.. maldoem VAN Aubergine

Couscous-/ peterseliesalade

Met gekruid gehakt gevulde aubergines, uit de oven.
Geserveerd met rijst of couscous

7. Labneh met brood

De oosterse variant van hangop
met kruiden, chili of citroen en olijfolie

3. KutlEé

8. Humus met brood

Gekookte deegflapjes gevuld met gekruid gehakt

4. shamboerak

Dip van kikkererwten, verse kruiden en specerijen

9. Baba ganouch met brood

Dubbelgevouwen pannenkoeken gevuld met gekruid
gehakt Gebakken op een authentieke gietijzeren plaat

Dip van geroosterde, gepureerde aubergines en knoflook

5. TirsjikEéh

Verschillende soorten groente in een milde tomatensaus,
Geserveerd met rijst of couscous

10. Rijst/ ¶& couscous

- HAPJES -

6. Tawah

Ovenschotel van verschillende groente en schijfjes gekruid gehakt,
Geserveerd met rijst of couscous

Minimale afname 50 stuks,
waarvan minimaal 15 van dezelfde soort

\

7. Lahmacun

1. Aprag

Wijnbladeren gevuld met een mengsel van gehakt,
rijst en kruiden

\

De bekende Turkse pizza belegd met mild gekruid gehakt

8. KibbEéh

Ovenschotel van laagjes oosters gekruide
aardappelpuree, gehakt en pijnboompitten

9. MaqloebéEh

Eenpansgerecht van laagjes rijst,
verschillende soorten groenteN, kip of rundvlees

10. Couscous

Grove COUSCOUS met kip en ingelegde citroen

11. Borek

Bladerdeeg gevuld met spinazie en feta of gekruid gehakt

12.. lamsschouder

Hele gekruide lamschouder in de oven geroosterd

- NAGERECHTEN 1. Turks fruit

Blokjes fruitgelei met een laagje poedersuiker

2.. Tatli

Gefrituurde stukjes deeg in zoete siroop

3. Baklava

Bladerdeeg gevuld met nootjes,
overgoten met een zoete siroop

4. Yoghurtcake

Fris zoete cake met YOGHURT, sinasappel,
pistachenootjes en suikersiroop

5. Rijstepap

couscouscurry.nl
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