DE SULTAN
BEZORGEN/AFHALEN MENU

STARTERS

KOUDE TAPAS

De SultanBox !

Mixed Tapas van De Sultan !

1 koude en 1 warme tapas,
10 stuks frituur hapjes

€16,50

Bestaande uit drie koude en
drie warme tapas met brood,
samengesteld door de chef

Anatolische linzesoep

€22.50

Traditionele Turkse soep van
gepureerde rode linzen met
Midden-Oosterse kruiden.

€5,50

Haydari
Griekse yoghurtdip met dille, verse
munt, knoflook en fetakaas

€4.25

Borek van De sultan
Borani

Gebakken filodeegrolletjes met
fetakaas en peterselie 8 stuks

€7,25

Turkse yogurtdip met gegrilde
Turkse paprika, rode paprika en
knoflook

Bitter Mix
2 bolletjes van risotto, 2 Armeense
vingers van fetakaas,
1 icli kofta, 2 borek van De Sultan

€8,25

Kritidip
Dip van seizoengroenten; spinazie,
broccoli, snijbiet ,knoflook en

en 2 falafel

citroensap

1+1 Tapas

door de chef

€8,25

Aubergine, aardappel, courgette,
wortel en tomatensaus

Icli Kofte

Turkse spinazie

Gehaktballetjes met een korstje

Spinazie met rode paprika, ui,

van bulgur 8 stuks

€4,50

Sak suka

Bestaande uit 1 warme en 1 koude
tapas met brood, samengesteld

€4,50

€9.25

Turkse yoghurt en knoflook
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€4,50

€4,50
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WARME TAPAS
Borek van De Sultan

Champignons Al Ajillo

Gebakken filodeegrolletjes met

Gevulde champignons met

fetakaas en peterselie

€4.25

paprika, kaas en knoflook

Icli Kofte

Patlican musakka

Gehaktballetjes met een korstje

Aubergine met gehakt ,

van bulgur

charliston paprika en tomaat

€5,25

Crochette di Risotto

Cappadocia Kalfstajine

Bitterballen van risotto gevuld

Guvec van kalfsvlees, aubergine,

met basilicum en buffelmozzarella

courgette en uitjes in tomatensaus

met verse basilicumpesto

Geiten peynir

Midden-Oosterse, gefrituurde

Lauwwarm geitenkaas met honing

balletjes op basis van

en walnoot

€4.25

Haigacan Banir
Gefrituurde sticks van fetakaas
volgens Armeense wijze

€4.25

Tavada Morina

€4,75

paprikacompôte met fijne
peterselie en dille

€5,25

Griekse Spinazie

€5,00

Spinazie met rode paprika ui en
jonge kaas

Kofta
Gemarineerde
kalfsgehaktballetjes met
tomatensaus

€5.25

Gebakken kabeljauw in Turkse,

Kip Tajine
Gestoofde kip met groenten

€5,25

€5.00

Falafel

kikkererwten met chili saus

€4.75

€5.00
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€4,50
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HOOFDGERECHTEN
Ottomanse mixed grill

Vegetarische Tajine

Adana kebab, gemarineerde

Dagelijks wisselend vegetarisch

kipfilet, ossehaaspuntjes, lams

gerecht

shish kebab of lamskotelet

€22.50

Tavuk izgara

Tavada morina Tajine

Gemarineerde kip van de
houtskool grill

€16.50

€17.50

Gebakken kabeljauw in Turkse
paprikacompôte met fijne
peterselie en dille

€19,00

Cappadocia kalfstajine
Guvec van kalfsvlees, aubergine,
courgette en uitjes in tomatensaus

€19,00

Musakka
Aubergine met gehakt , charliston
paprika en tomaat

€19,00

Kuzu pirzola
Gegrilde lamskotoletjes van de
houtskoolgrill

€24,50

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met verse seizoengronte,
salade, vlaamse friet of turkse bulgur en champignonroomsaus.
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LUXE GRI LLGERECHTEN
Sultans luxe grill
(vanaf 2 personen)
Lekkerste keuze uit 6 soorten vlees,

€57,50

vraag naar de chef

Canette de canard 200 gram
Franse eindeborst

€24,50

Poulet noir supreme
Franse zwarte kip vrije uitloop

€24.50
Black angus ossenhaas

€29,50
Black angus ribeye steak 250 gram

€29,50
Black angus entrecote 250 gram

€29,50

Al onze luxe grillgerechten worden geserveerd met verse seizoengronte,
salade, vlaamse friet of turkse bulgur en champignonroomsaus.
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SALADE

DESSERT

Mediterraanse Salade

Baklava

Tomaat, komkommer, sla of

Turkse zoeternij

rucola, walnoot, feta en mais

€6,50

Coban Salade

spaanse churros

Tomaat, komkommer, ui,

spaanse zoeternij

€5.00

€5.00

€5,50

peterselie en feta

Hangop van Grikse Yoghurt

BIJGERECHTEN

met vruchtencoulis, en
kletskoppen

€5.50

Flaamse friet
Geserveerd met frietsaus

€3,25

Pannacotta
Gekookte room met verse

Turkse Bulgur

€3,00

vanilie,aardbeien en casis siroop

€5.50

Kindermenu
Gegrilde kipfilet met vlaamse
frietjes, salade, frietsaus en ketchup

€8,90

Tiramisu
Met walnoot

Bezorg en afhaal tijden vanaf 16:00 t/m 21:30.
Vrijdag en zaterdag t/m 22:30
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€5.75
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DRANKEN
Cola

WIJNEN
€2,00

Rode wijn Merlot

€13,00

Hongarije

Fanta

€2,00
Rode wijn Syrah

Icetea green/sparkling

€2,00

7-up

€2,00

Casis

€2,00

Appelsap
Fristi
Chocomel
Ayran
Hertogjan

€14,50

Spanje

Witte wijn Sauvignon Blanc
Hongarije

Witte wijn Chardonnay
Italie

€13,00

€14,50

€2,40
Zoetewitte wijn

€2.50
€2,50

Duitsland

€14,50

Rose
Italie

€1,50
€2,00

Bezorg en afhaal tijden vanaf 16:00 t/m 21:30.
Vrijdag en zaterdag t/m 22:30
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€14,50

