
 Broodje gezond € 3,00
Broodje Zalm                         € 4,75
Gerookte zalm met roomkaas, komkommer, 
tomaat, ui, sla en zwarte peper   
Hamburger € 5,00
Ekmek aras� köfte € 6,50
Broodje köfte
 Ekmek aras� Adana € 6,50
Broodje Adana
 Ekmek aras� tavuk € 6,50
Broodje kip
 Ekmek aras� döner € 6,50
Broodje döner
Dürüm adana € 6,50
Opgerolde wrap met Adana kebab
Dürüm tavuk € 6,50
Opgerolde wrap met kip
Dürüm döner € 6,50
Opgerolde wrap met döner
 Ekmek aras� kuzu Şi� € 7,00
Broodje lamsvlees van de spies
Dürüm Şi� € 7,00
Opgerolde wrap met lamsvlees
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Warme dranken - S�cak içecekler

Turkse thee € 1,25
Thee, koffie, espresso € 2,25
Turkse appelthee
 Verse muntthee, cappuccino, € 2,50
dubbele espresso en latte macchiato
 Koffie met slagroom,  € 2,50
koffie verkeerd en Turkse koffie

Koude dranken - Soğuk içecekler

 Coca cola (light), Sinas, Cassis, €2,25
7-Up, Bitter lemon, Appelsap,
jus d’Orange, Chocomel,
Ayran, AA, Spa blauw / rood,
Lipton Ice tea

 Red Bull € 2,75
 Verse sinaasappelsap € 3,00

Sigara böreği € 4,00
Filodeeg rolletjes gevuld met fetakaas en peterselie

Loempia  € 4,50
Filodeeg rolletjes met kipfilet en diverse groenten

Içli köfte € 4,95
Tarwerijstballetjes gevuld met gehakt

Manti € 6,50
Kleine deegbuideltjes gevuld met lamsgehakt

Mantar Kavurmas�  €6,50
Gebakken champignons met paprika,
tomaten, knoflook, kruiden en mozzarella kaas

Karides Kavurması € 8,50
Gebakken garnalen met boter en kruiden

Uitgebreide ontbijt/brunch* € 9,50
Brood, honing, jam, gekookt ei, jonge kaas,
fetakaas, olijven, boter, verse komkommer
en tomaat. Ook keuze uit Omelet of Menemen

Omelet* € 5,00
Omelet met sucuk* € 5,00
Menemen* € 5,00
(eiergerecht met uien, paprika en tomaten)

Soepen* € 4,00
- Mercimek corbasi (Linzensoep)
- Kippensoep
- Groentesoep

Salades* 
- Çoban salatas� € 4,00
 Herderssalade van tomaat, komkommer,
rode uien, peterselie en feta kaas

- Yeşil salata € 4,00
Groente mix

- Tavuk salatas� € 6,50
Kipfilet, sla, rucola, paprika, komkommer,
tomaat, olijfolie en yoghurtdressing

- Tonijn salade € 6,50
Tonijn, ijsberg, uien, tomaten, komkommer,
peterselie, paprika, olijfolie en citroen

- Gerookte zalm salade € 7,00 
Gerookte zalm met feta kaas, sla, tomaat, 
dille, pijnboompitten, olijfolie, citroen en peper

- Avocado salade € 7,00
Avocado met garnalen, sla, tomaten,
komkommer, uien, mais, kaas en dressing

1.  - Uitsmijter € 6,50
 Met kaas en salami


