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BEZORGKOSTEN€ 2,50

Soepen
Tomaten-, kippen- of uiensoep 5,00

Diverse
Carpaccio 9,50
Kapsalon shawarma of ali kip 9,00
Gamba pill pill 9,50
Hete kip vleugels 6 stuks 6,00
2 Pita’s kruidenboter 3,00
Zak patat 2,50
Extra pita 0,50
Extra saus 0,50

Party pakket
4 soorten vlees 52,50
spare ribs, ali kip, varkenshaassate & shawarma.
8 pita broodjes, 2 patat, mayonaise,
salade, 3 knoflook en 2 tomatensaus 

Drinken
Cola - 7Up - Sinas - Spa blauw -Heineken 2,50
Red Bull     3,00



Broodjes.

Pita kalfskroket of frikandel 2,50
Pita gezond 4,00
Pita kaas met of zonder tomaat 3,50
Broodje shawarma of ali kip 6,50
Broodje bal gehakt met satésaus 4,00
Broodje falafel 5,00
Broodje hamburger 5,00
Broodje hete kip met ui en champignons 7,00

Schotels
Shawarma 13,00
met 1 pita broodjes, patat,  salade, knoflook en tomatensaus

Ali kip 13,00
met 1 pita broodjes, patat,  salade, knoflook en tomatensaus

Kipsaté 13,00
met patat, salade en mayonaise

Varkenshaassaté 13,00
met patat, salade en mayonaise

1/2 kilo shawarma of ali kip 19,00
met 3 pita broodjes, patat,  salade, 2 knoflook en 2 tomatensaus

Hele kilo shawarma of ali kip 32,00
met 6 pita broodjes, patat,  salade, 3 knoflook en 2 tomatensaus

De�ert
Crème brûlée 5,00
Sticky To�ee 5,00

�tra l�e gerechten                                                                                                                                                       

Tournedos met jus, ruim 200gr. 24,50
Boter malse Ierse ossenhaas met 7 geheime ingrediënten in de jus.
Met extra broodje kruidenboter en roerbakgroenten. 

Zalm�let met brie 18,50
Overheerlijke zalm overgoten met brie uit de oven. 
Met extra broodje kruidenboter en roerbakgroenten.

Texelse lamskoteletten 19,00
Uit de oven met honing en knoflook.
Met extra broodje kruidenboter en roerbakgroenten.

Onze combi schotel shawarma 18,50
Met varkenshaassaté en een pita broodje, gewoon een topper. 
En saus naar keuze.

Wienerschnitzel 15,00
Puur natuur  met een schij�e citroen.
Met extra broodje kruidenboter en roerbakgroenten.

Hete kip 17,50
Dun gesneden kippendijenvlees met champignons, uien,
 knoflook, sambal badjak en saus naar keuze. 

Vegetarische lasagne 16,00
Italiaanse lasagne met spinazie uit de oven.
Met extra broodje kruidenboter.

Amerikaanse burger 14,00
Een Angus ossenhaasburger met cheddar kaas en onze saus. 

Spare Ribs 13,00
Mayonaise, knoflook en tomaten saus 

*bij alle luxe gerechten wordt patat frites en salade geserveerd


