Menukaart
ALLERGENEN
Voor de allergenen per gerecht scan deze QR-code.

Wij kunnen niet garanderen dat onze producten 100% allergenen vrij zijn.

Koude Mezza’s
Mezza

“Maz-Maz”wat genieten van kleine

is afgeleid van het Arabische woord
hapjes betekent

Wij serveren u verschillende soorten
Gebruikelijk is dat de

Mezza’s met een variatie van vegetarisch, vlees en

Mezza’s

gevogelte.
tijdens het hoofdgerecht op tafel blijven staan.

1) Moutabl d’badenjan Libanon

€ 5,00

متبل باذنجان

Gegrilde aubergine met sesampasta,youghurt,knoflook
en citroen

2) Humus bl‘ Tahin Midden-Oosten

€ 5,00

حمص بالطحينة

€ 5,00

جاجيك

€ 5,00

محمرة

€ 5,00

باباغنوج

€ 3,50

زيتون

€ 5,50

مكدوس

€ 3,50

طرشي/مخلل

€ 5,50

طرطور دجاج

Gemalen kikkererwten bereid met sesampasta,
knoflook en citroen

3) Tzazik Irak

Yoghurtsaus met komkommer,knoflook en mint

4) Mhammara Libanon

Pikante paprikapasta met walnoten,
granaatappel dressing en olijfolie

5) Baba Ghanouch Libanon

Puree van gegrilde aubergine met groenten

6) Zeytoun Mshakkal Midden-Oosten
Verschillende gekruide olijven

7) Makdus Syrië

Aubergine gevuld met walnoten en kruiden
ingemaakt in azijn (4st)

8) Mgallal/Torchi Midden-Oosten
Veschillende soorten groenten en kruiden
ingemaakt in azijn

9) Trator Daja Libanon

Fijngewreven kipfilet met peterselie in sesampasta

10) Mix Bab Al Hara Mezza’s

€ 15,00

مكس باب الحارة

Mix van nummer 1, 2, 3, 4 en 5. Geservereed met
één sesambrood. Extra sesambrood €1,00

We bieden u gratis WIFI internet.
In geval van dieetwensen of allergieën vragen wij u contact op te nemen met uw gastheer of gastvrouw.
Should you have any dietary requirements or allergies, please contact our service staff for recommendations.

WarmeMezza’s
11) Waraq Enab Midden-Oosten

€ 5,50

ورق عنب

€ 6,00

فالفل

Druiven bladen gevuld met rijst,
pijnboompitten en gehakt (4st)

12) Falafel

Palestina

Gefrituurde gemalen kikkererwten met
kruiden

13) Kebbe Makliye

Midden-Oosten

كبة مقلية

€ 9,00

برغل

Deeg van burgul en lamstartaar gevuld met
gehakt,ui en pijnboompitten (4st)

14) Kebbe Halab

Irak

كبة حلب

€ 9,00

رز

Deeg van gekookterijst gevuld met
gehakt en ui (4st)

15) Kebbe Patata Chap

Irak

€ 9,00

كبة بتيتة جاب

بطاطا

Deeg van gekookte aardapel gevuld met
gehakt en ui (4st)

16) Fatayer

Midden-Oosten

€ 7,50

فطاير

Deeggevuld met fetakaas,spinazie
of gehakt (4st)

17) MixWarme Mezza’s

€ 30,00

مكس حار

Mix van nummer 11,12, 13,14,15 en 16
Geservereed met één sesambrood
Extra sesambrood €1,00

We bieden u gratis WIFI internet.
In geval van dieetwensen of allergieën vragen wij u contact op te nemen met uw gastheer of gastvrouw.
Should you have any dietary requirements or allergies, please contact our service staff for recommendations.

Salatat
18) Tabboulah

( Salades )

Syrië

€ 5,50

تبولة

€ 5,50

فتوش

€ 5,50

سلطة بالجبنة

€ 5,50

سلطة بالتونة

€ 4,50

سلطة عربية

€ 5,50

فول مدمس

Traditionele Syrische salade met peterselie,
tomaat, mint,ui en burgul

19) Fattouch

Syrië

Een salade van verse groenten,kruiden en
geroosterd brood met granaatappel dressing

20) Salata bl’Jebneh

Midden-Oosten

Salade met olijven, fetakaas, tomaat
komkommer en ui

21) Salata bl’Tuna
Tonijnsalade

22) Salatat Arabia
Traditionele Arabische salade met komkommer,
tomaat,ui en peterselie

23) Foul Mdammas

Midden-Oosten

Kapucijners bereidt met citroen,knoflook
en sesampasta

24) Mix Bab Al Hara Mezza’s

€ 20,00

مكس باب الحارة

Mix van nummer 1, 2, 3, 4, 5, 18 en 19
Geservereed met één sesambrood
Extra sesambrood €1,00

Shorbet
( Soepen )

25) Soep van de dag

€ 4,00

شوربة

We bieden u gratis WIFI internet.
In geval van dieetwensen of allergieën vragen wij u contact op te nemen met uw gastheer of gastvrouw.
Should you have any dietary requirements or allergies, please contact our service staff for recommendations.

Kindermenu
26) Awlad Al Hara 1

€ 11,00

1 أوالد الحارة

€ 9,00

2 أوالد الحارة

Een kindermenu bestaand uit één spies
Iraqi kabab of ShishTawuq, friet en salade

27) Awlad Al Hara 2

Een kindermenu bestaand uit kipnuggets,
friet en salade

Mashawy
( Grillgeretchen )

28) Kabab Iraki Irak

€ 14,00

كباب عراقي

€ 14,00

أدنا كباب

€ 14,00

كباب حلبي

€ 14,00

شيش طاووق

Gegrilde lamsgehakt aan een spies (skewer)
op Irakeese wijze gemakt (2 spiesjes)
* 1 spies €8,00
* 3 spiesjes €21,00
* 7 spiesjes €47,95

29) Adana Kabab Turkije

Pittig gekruid lamsgehakt gegrilde aan
een spies(skewer) (2 spiesjes)
* 1 spies €8,00
* 3 spiesjes €21,00
* 7 spiesjes €47,95

30) Kabab Halaby Syrië

Gegrilde lamsgehakt verwerkt met groenten
aan een spies (skewer) (2 spiesjes)
* 1 spies €8,00
* 3 spiesjes €21,00
* 7 spiesjes €47,95

31) Shich Tawuq Midden-Oosten

Gegrilde gemarineerde stukjes kipfilet
aan een spies (skewer) (2 spiesjes)
* 1 spies €8,00
* 3 spiesjes €21,00
* 7 spiesjes €47,95

We bieden u gratis WIFI internet.
In geval van dieetwensen of allergieën vragen wij u contact op te nemen met uw gastheer of gastvrouw.
Should you have any dietary requirements or allergies, please contact our service staff for recommendations.

32) Kabab Royal Irak

€ 14,00

كباب رويال

€ 16,00

شقف/تكة

€ 18,00

جلو كباب

Gegrilde kip gehakt verwerkt met groenten
aan een spies (skewer) (2 spiesjes)
* 1 spies €8,00
* 3 spiesjes €21,00
* 7 spiesjes €47,95

33) Tekka/Shoqaf Midden-Oosten

Gegrilde gemarineerde stukjes van lamsvlees
aan een spies (skewer) (2 spiesjes)
* 1 spies €9,00
* 3 spiesjes €24,00
* 7 spiesjes €54,95

34) Chello Kabab

Iran

Gegrilde lamsgehakt aan een spies
(skewer) geserveerd met rijst (2 spiesjes)

35) BabAl HaraMixed Grill

مكس باب الحارة

Een combintatie van verschillendesoorten vlees
Mix van nr 28,29,30,31,32 en 33
2 spiesjes € 14,00
Mix van nr 28,29,30,31,32 en 33
3 spiesjes € 21,00
Mix van nr 28,29,30,31,32 en 33
7 spiesjes € 47,95
* Spies van nr 33 (+€1,00 in menu)

(Al onze Mashawyworden op ambachtelijkewijzebereid in onze
origineleArabischehoutskoolgrill.Tevenswordenzegeserveerd met Irakeesbrood)

We bieden u gratis WIFI internet.
In geval van dieetwensen of allergieën vragen wij u contact op te nemen met uw gastheer of gastvrouw.
Should you have any dietary requirements or allergies, please contact our service staff for recommendations.

Traditionele Arabische
36) Riyash Garouf Midden-Oosten

€ 19,00

كستلته

ريش خروف

Lamskotelet geserveerd met rijst of friet
en salad

37) Jaj Mashwy Midden-Oosten

€ 16,00

دجاح مسحب

€ 17,00

قوزي

€ 22,00

مسكوف

€ 15,00

طاجين

Gegrilde uitgebeende ½ kip geserveerd met
rijst of friet en salad

38) Qoazi Irak

Gestoofde lamsvlees in saus geserveerd met
rijst,okrasaus of witte bonensaus

39) Masgoof Irak
Gegrilde vis met salade

40) Tagine Marokko
Lamsvlees bereid met o.a. pruimen,
Amandelen,honing en kaneel

41) Rijst
42) Okra/Bamiyasaus
43) Witte Bonensaus
44) Friet

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 4,00

 رز/تمن
مرقة باميا
مرقة فاصوليا
بطاطا

We bieden u gratis WIFI internet.
In geval van dieetwensen of allergieën vragen wij u contact op te nemen met uw gastheer of gastvrouw.
Should you have any dietary requirements or allergies, please contact our service staff for recommendations.

Halawiyat
( Nagerechten )

45) Halawiyat Arabiya

€ 6,00

حلويات عربية

€ 7,00

كنافة

Laat je verrassen door ons overheerlijke
handgemaakte Arabische koekjes

46) Kunafa

Klassiek Midden Oosters nagerecht met pistach
en suikerstroop

Machrobaat
(Koude en warme dranken)

Frisdranken
Coca Cola,Cola Zero,Fanta,Sprite,
Spa Blauw,Spa Rood,Fristi,
Jus d'orange,Appelsap,Chocolademelk
Ice Tea,Casis,Tonic,Bitter Limon,Fernandes
Rood Fernandes Groen.
Mangosap,Guavasap,Tamarhindi
of Vimto
Karnemelk/Ayran
AA drink
Redbull
Water Groot

Verse Cocktail
Lemon mint,Mango of Aardbeien
Cocktail mix

Warme Dranken
Muntthee
Irakese Thee
Koffie
Arabische Koffie

€ 2,50

€ 3,00
€
€
€
€

2,00
3,00
3,00
6,00

€ 5,00
€ 6,00
€
€
€
€

2,00
1,50
2,50
2,50

We bieden u gratis WIFI internet.
In geval van dieetwensen of allergieën vragen wij u contact op te nemen met uw gastheer of gastvrouw.
Should you have any dietary requirements or allergies, please contact our service staff for recommendations.

