Voorgerechten
• Tapinades van het huis

Hoofdgerechten
€ 4,75 Grillgerechten

• Linzensoep

€ 4,75 Grillgerechten worden geserveerd met een
• Kastanje-champignonsoep € 4,75ratatouille (mix van vers gestoomde
groenten) en keuze uit couscous of
• Bouillabaisse
€ 6,75 Provençaalse aardappelpartjes
• Bourak gehakt
€ 4,25 • Keftamenu
€ 11,75
• Bladerdeeg driehoek

€ 3,75 • Merguez menu

Hoofdgerechten

€ 12,75

• Kip menu

€ 12,75

• Kotelet menu

€ 14,75

• Vega menu

€ 11,75

Tajinegerechten

Tajinegerechten worden geserveerd Mixed grill gerechten
met keuze uit couscous of brood
Voor twee personen
• Tajine kip
Geserveerd met een mix van groenten op
met tutti frutti
€14,75 Mediterrane manier gemaakt met tijm en
rozemarijn en keuze uit couscous of
• Tajine kip
Provençaalse aardappelpartjes
met geconfijte citroen
€ 14,75 • Mediterrane mixed grill vlees € 16,95 p.p.
• Tajine gekruid gehakt
• Tajine rundvlees

€ 13,75 4 soorten vlees : kotelet, merguez, gekruid
€ 15,75 gehakt en kipsies

• Tajine vega

€ 14,75 • Mediterrane mixed grill vis € 21,95 p.p.

• Tajine vegan

€ 14,75 4 soorten vis: de soorten hangt af van de
markt, vraag de bediening wat het aanbod is
€ 17,50

• Tajine vis
*voor de inhoud van de

gerechten zie onze menukaart
binnen

Proeverijmenu

Groepsarrangement

Proeverijmenu is het menu om
kennis te maken met onze
producten uit de keuken. Dit
menu is te bestellen vanaf 2
personen
• Brood, kruidenboter,
tapenade van het huis en
gemengde olijven
• Couscous
• Twee soorten salades
• Mix van groenten

vanaf 8 personen
Noord-Afrikaans Basismenu:
• Brood, tapenade, kruidenboter, olijven
• Fetasalade : salade van feta, komkommer,
paprika, tomaat etc.
• Couscous of Rijst
• Tajine kipfilet met tutti frutti in kaneel
/honing saus
• Ratatouille (mix van vers gestoomde
groenten)

• Keuze uit twee gerechten naar
keuze vlees/vega

€ 16,50 p.p.

Drie gangen menu
Keuze uit*:
• Voorgerecht
• Hoofdgerecht
• Nagerecht

€ 18,50 p.p.
*vrij menu keuze voor een
visgerecht wordt € 2,= extra in
rekening gebracht

€ 11,00 p.p.
Mediterraans basismenu:
• Brood, tapenade, kruidenboter, olijven
• Salade verte: verschillende soorten salade
met franse kaas, croutons en noten
• Aardappelgratine uit de oven
• Jardiniere: mix van verse groenten van het
seizoen gestoomd met verse kruiden
• Malse runderrollade in een saus van
champiginons de Paris met tijm en
rozemarijn

€ 11,00 p.p.
* basismenu is verder uit te breiden met
andere gerechten
• Ontbijt,- lunch-, high-tea-, tapas/mezze- ,
diner buffet mogelijkheden zie onze
webite

Openingsdagen & tijden
maandag
op aanvraag
dinsdag
op aanvraag
woensdag
op aanvraag
donderdag
17 uur tot 22 uur
vrijjdag
17 uur tot 22 uur
zaterdag
17 uur tot 22 uur
zondag
op aanvraag

