KOUDE MEZZES
Een gastronomie die overvloed en eenvoud, gulheid en kleine porties
verenigt!
HUMMUS
6,50 €
Puree van grauwe erwten met sesam room op smaak gebracht met
citroensap en olijfolie.
MOUTABAL
8,00 €
Kaviaar van aubergines gerookt met sesam room op smaak gebracht met
citroensap en olijfolie.
FATTOUCHE
6,50 €
Landelijke salade van gevarieerde groenten en knappend brood.
HNDB
Gekookte andijvie, uien, look, citroen.

8,00 €

TABOULEH
7,00 €
Salade van peterselie , uien, tomaten, munt en fijngestampte tarwe.
WARAK ENAB
8,00 €
Wijnbladeren gevuld met rijst, tomaten, groene uien, peterselie en citroen.
MOUSSAKA
Aubergines, tomaten, grauwe erwten, uien en look.

8,00 €

COURGETTES
Tomaten, uien, look.

8,00 €

LABNEH
7,00 €
Witte kaas van koemelk met look en gedroogde munt.
CHANKLICH
Gedroogde kaas met pittige kruiden en tijm

9,00 €

LOUBIA BYZEIT
Sperziebonen, tomaten, look, uien.

8,00 €

KEBBE NAYEH
Rundstartaar met uien en fijngestampte tarwe.

12,00 €

PUREE VAN ZALM

8,00 €

WARME MEZZES
JAWANEH DJEJ
Kippenbilletjes met look, citroensap en koriander.

8,00 €

SAWEDA DJEJ
8,00 €
Gevogelte levertjes geblust met citroensap met look.
HOMMOS BI LAHMEH
Hummus met stukjes vlees en pijnboompitten.

9,00 €

L’ASSANAT
10,00 €
Lamstong op smaak gebracht met look, citroensap en verse munt.
N’KHAAT
10,00 €
Lamshersenen op smaak gebracht me look, citroensap, verse munt en
olijfolie.
GEMARINEERDE EN GEGRILDE KWARTEL
Look, citroen, Libanese kruiden.

12,00 €

SCAMPIS ‘A LA LIBANAISE’
Scampis met look, tomaten en koriander

13,00 €

KELLAJ HALLOUMI
Gegrild brood gevuld met Halloumi kaas

9,00 €

M’DARDARA
Rijst met linzen et gefruite uien.

8,00 €

ARAYESS
Gevuld gegrild brood, kefta, peterselie, uien.

10,00 €

BATATA HARA
Aardappelen, look, pimento, citroen, koriander

8,00 €

DE BEIGNETS
Proeven van kleine hapjes om de smaakpapillen de tijd te geven rustig te
genieten van alle verschillende smaken!
FALAFEL
6,00 €
2 vegetarische balletjes met witte bonen en grauwe erwten

FATAYER SABANAKH
2 beursjes gevuld met spinazie

5,00 €

RKHAKAT JIBNEH
2 bladerdeeg gevuld met kaas, oregano en tijm

5,00 €

SAMBOUSSIK POULET
2 beursjes gevuld met kip.

5,00 €

SAMBOUSSIK LAHMEH
2 beursjes gevuld met vlees en pijnboompitjes

5,00 €

KEBBEH MEKLIEH
5,00 €
2 vleesballetjes met fijngestampte tarwe, gevuld met vlees en
pijnboompitjes
KEBBEH SAMAK
6,50 €
2 balletjes gevuld met vis en grijze garnalen, rode ui en saffraan

