VOOR & BIJGERECHTEN

11

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

21

22 Mutabbaq
Laagjes filodeeg gevuld met room en kaas overgoten met suikersiroop

Alleen te bestellen als voor en of bijgerecht
1

Batata Harra
Pittige aardappeltjes met koriander & knoflook

12

2

Fattoush
Libanese salade bekend om zijn scherp- zure smaak
en gefrituurd brood

TirsjikE
Verschillende soorten groenten in een milde tomatensaus,
Geserveerd met oosterse rijst of burghul

13

Tawah
Ovenschotel van verschillende groenten en schijfjes gekruid gehakt,
Geserveerd met oosterse rijst of burghul

3

Tabouleh
Peterselie- couscous salade

4

Labneh met brood
De oosterse variant van hangop

5

Humus met brood
Dip van kikkererwten, verse kruiden en specerijen

6

Baba ganouch met brood
Dip van gegrilde aubergine met knoflook en olie

7

Moutabbal met brood
Dip van gegrilde aubergine, yoghurt en tahini

8

Muhamarra met brood
Dip obv geroosterde paprika's en walnoten

14

Maqlubeh
Eenpansgerecht van laagjes rijst, verschillende soorten groenten,
kip of rundvlees

15

Dobo
Gekruid lamsvlees op het bot gegaard in een saus van tomatenpuree
& specerijen

16

Msakhan
Gegrilde kip in een sumak & granaatappelmarinade,
geserveerd met oosterse rijst of burghul
NAGERECHTEN

9

Aprag
Wijnbladeren gevuld met een mengsel van gehakt,
rijst en kruiden. Ook in vega verkrijgbaar

10 KutlE
Gekookte deegflapjes van fijne burghul gevuld met gekruid gehakt
Ook in vega verkrijgbaar

HAPJES

Minimaal 80 stuks waarvan 20 van dezelfde soort
23 Falafel
Gefrituurde snack op basis van kikkererwten, specerijcen en verse kruiden
24 mini lahmacun
Turkse pizza in snackformaat
25 fatayer
Volkoren pasteitje gevuld met spinazie, feta of gekruid gehakt
26 Sambousek
Gefrituurd pasteitje gevuld met gekruid gehakt. Ook in vega verkrijgbaar
27 Köfte
Gekruide oosterse gehaktballetjes

17

Tatli
Gefrituurde stukjes deeg in zoete siroop

28 kibbeh tartaar of aardappel
Bolletjes aardappel of tartaar, gevuld met een mengsel van gekruid
gehakt. Ook in vega verkrijgbaar

18

Baklava
Laagjes filodeeg gevuld met nootjes, overgoten met een zoete siroop

29 Msakhan
Mini wrap gevuld met malse kippendijen, ui en sumak uit de oven

19

Yoghurtcake
Fris zoete cake met yoghurt, sinaasappel,
pistachenootjes en suikersiroop

HOOFDGERECHTEN

Minimale afname 10 personen

Kanafeh
Nagerecht van draadjesdeeg gevuld met een mengsel van room
en kaas overgoten met suikersiroop

20 Qatayef
Keuze uit: Gebakken pannenkoekjes gevuld met dadel-notenpuree of halfopen
gevuld met room-ricotta en nootjes. Beide geserveerd met een kruidige siroop.

couscouscurry.nl
suat@couscouscurry.nl
06 400 21 942

