
Lunches
                   Alle lunchen worden opgediend met

Lunch  Menus

K     EUZE UIT
Falafel  Gefrituurde balletjes van fijngestampte tuinbonen en kikkererwten, 
  koriander, huiskruiden en sesamsausje (tahini)   17,-

Kebab  Spies van gemengd rund en lamsgehakt 
  met fijne ui en peterselie  17,-

Kichkach  Spies van lams- rundsgehakt met een kruidige tomatensaus 17,-

Tawook  Reepjes gesneden kipfilet gemarineerd in citroensap,
  look en olijfolie, geserveerd met een looksausje  17,-

Sanbousik  Croissant (börek) gevuld met gehaktvlees en pijnboompitten 17,-

Kibbeh Rundsvleeskroket in de vorm van een citroen, gevuld met gehakt
Halabiyi  en pijnboompitten, opgediend zoals chef het verkiest 17,-

Fatayer Bladerdeeghapjes (börek) gevuld met gemarineerde spinazie  17,-
Bi Sbaanegh uit oven
 

Dagsoep – Gaspacho in de zomer - bladerdeeggebakje
- Assortiment vegetarische Mezze -

Salade van het seizoen
Houmous - Kikkererwten dip
Moutabal – Auberginedip  

M’jadara - Linzen
Kibit Areh - Pompoenquenelle met bulgur

Falafel

- Mixed Grill -
Kebab en Tawook

Halloumi Gegrilde schapenkaas met tijm, komijn en romig looksausje +3,-

Menu du  Cèdre
Dagsoep – Gaspacho in de zomer - bladerdeeggebakje

- Assortiment vegetarische Mezze -
Halloumi – Gegrilde schapenkaas met tijm, komijn en een romig looksausje

Houmous – Dip gemaakt van kikkererwten en tahini
Moutabal – Auberginedip

M’jadara - Linzen
Kibit Areh - Pompoenquenelle met bulgur

Taboulé - Typische salade van platte peterselie
Falafel -  Gefrituurde balletjes van fijngestampte tuinbonen en kikkererwten,

koriander, kruiden en sesamsausje (tahini)

- Mixed Grill -
Kebab en Tawook

Nagerecht en thee of koffie
Keuze van de chef

30,-/pp

22,-/pp

Uw tijd is kostbaar: wij houden hiermee rekening.
Wenst u liever onze gerechten thuis op te eten, geen probleem   Vraag onze Take Away dienst

In geval van allergie of  voedselintolerantie,
gelieve ons personeel te verwittigen om het menu aan te passen

(1 menu per tafel)

(1 menu per tafel)

Het beste maak je alleen maar met het allerfijnste!

Dagsoep – Gaspacho in de zomer & bladerdeeggebakje
- Assortiment vegetarische Mezze -

Salade van het seizoen
Houmous - Kikkererwten dip
Moutabal – Auberginedip  

M’jadara - Linzen


