
Bolani                                                                                                         € 7.95
Afghaanse pastei gevuld met licht gekruide prei en lente ui

Mantu                                                                                                         € 8.95
Gestoomde deegbuideltjes gevuld met gehakt en wortels. Geserveerd met
yoghurt- en linzensaus

Kruidenboter                                                                                             € 4.95
Huisgemaakt, luchtig en smeuïg

Tjopan salade                                                                                             € 8.95
Afghaanse boerensalade met koriander en munt

Mosselen                                                                                                    € 8.25
Gebakken mosselen geserveerd met een huisgemaakte saus van knoflook

Megu                                                                                                          € 12.75
Een pangerecht van grote garnalen in huisgemaakte knoflooksaus

Sabzipanir                                                                                                  € 8.95
Gevulde pasteitjes met spinazie en fetakaas

Carpaccio                                                                                                  € 13.75
Dungesneden rundvlees geserveerd met een dressing van balsamico en
pijnboompitten

Morch wa zeytoen                                                                                      € 8.75
Zure pepers en olijven, geserveerd met olijfolie

           Bepaalde voorgerechten worden geserveerd met stokbrood

VOORGERECHTEN



Banjan laghatak                                                                                          € 8.15
Gerookte aubergine met een topping van kashk

Ghorme kofta                                                                                             € 9.50
Gehaktballen geserveerd met een spliterwtensaus

Tomatensoep                                                                                              € 7.15
Huisgemaakte tomatensoep met room

Sir mas                                                                                                       € 6.95
Afghaanse yoghurt(dip) met knoflook en komkommer

Salade met feta en olijven                                                                        € 12.75
Salade met tomaten, komkommer, ui en olijven

Inktvisringen                                                                                             € 9.50
Gebakken inktvisringen, geserveerd met huisgemaakte knoflooksaus

Panir                                                                                                           € 8.15
Plakken fetakaas met olijfolie

Zalmsalade                                                                                                € 12.65
Dungesneden zalmvlees geserveerd met slamix salade

Voorgerechtenmix                                                                                   € 14.95
Sir mas, banjan laghatak, sabzipanir, ghorme kofta en bolani

        Bepaalde voorgerechten worden geserveerd met stokbrood

VOORGERECHTEN



Watan kebab                                                                                             € 21.95
Spiesen van lamshaas en lamsgehakt

Darbar kebab                                                                                            € 19.25
Spiesen van kipfilet en lamsgehakt

Karahi gosht                                                                                             € 27.50
Een pangerecht van lamsbout geserveerd in een huisgemaakte saus

Kebab                                                                                                        € 19.25
Spiesen van gehakt, medium pittig

Kebab morgh                                                                                             € 18.15
Spies van kipfilet gemarineerd in een specerijenmix met saffraan

Kebab gosht                                                                                             € 26.95
Gegrilde lamshaas, aan de spies

Shishlik                                                                                                    € 27.50
Lams frenched racks bereid op de grill

Banjan                                                                                                       € 23.75
Een ovengerecht van aubergine en gestoofde groente (wisselend aanbod )

Ghorme gosht                                                                                           € 23.75
Gestoofd lamsbout geserveerd in linzensaus

Afghan kebab                                                                                            € 23.15
Lamshaas en kipfilet

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met salade, frites, saffraanrijst,
huisgemaakte yoghurtsaus en döner.

HOOFDGERECHTEN



Karahi morgh                                                                                           € 24.95
Kippenvlees in een huisgemaakte saus van tomaten, uien en paprika.

Grilled mix                                                                                               € 24.95
Een mix van kebab, kebab morgh en kebab gosht

Döner                                                                                                        € 17.85
Mals dönervlees met sumac                                                      

Döner speciaal                                                                                          € 21.50
Pangerecht van döner met huisgemaakte champignonsaus

  
3 gangen keuzemenu                                                                               € 35.50

1.Ghorme kofta – sabzipanir – sir mas – tomatensoep – bolani 
2.Kebab – kebab morgh – banjan – inktvisringen – karahi morgh 
3.Shir yakh – saffraan shir yakh – koffie – thee

Afghaanse tafel vanaf   2 personen                                                  € 36.50 p.p.
Een driegangenmenu samengesteld door de chef-kok. 
 Bestaande uit enkele voor- hoofd- en nagerechten.
Nagerechten kunnen gekozen worden uit;
Shir yakh – saffraan shir yakh – thee - koffie 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met salade, frites, saffraanrijst,
huisgemaakte yoghurtsaus en döner.

HOOFDGERECHTEN



Gefrituurde gamba's                                                                                € 24.95
Gefrituurde gamba's in een huisgemaakt beslag

Tonijn                                                                                                       € 23.75
Mild gekruid tonijnvlees bereid op de grill

Inktvisringen                                                                                           € 22.75
Gebakken inktvisringen in een huisgemaakt beslag. Geserveerd met
huisgemaakte basilicumsaus

Zalm                                                                                                          € 24.95
Zalmfilet bereid op de grill

Gamba's aan de spies                                                                               € 24.95
Spies van gamba's bereid op de grill met een huisgemaakte saus

Alle visgerechten worden geserveerd met frites, huisgemaakte yoghurtsaus,
saffraanrijst, gestoofde groentes ( wisselend aanbod )en salade.

VISGERECHTEN



Kebab                                                                                                        € 12.95
Spies van lamsgehakt

Kebab morgh                                                                                             € 12.95                
Spies van gemarineerd kipfilet

Frites                                                                                                        € 10.75
Een portie frites met mayonaise

Döner                                                                                                        € 12.95
Portie döner met friet en mayonaise

Gerechten uit het kindermenu worden geserveerd met frites, mayonaise en
salade.

KINDERMENU



Kebab gosht                                                                                                € 5.75
Kebab morgh                                                                                              € 4.25
Kebab                                                                                                          € 4.15
Panir                                                                                                           € 4.10
Saffraan rijst klein                                                                                    € 3.95
Saffraan rijst groot                                                                                    € 5.75
Frites klein                                                                                                 € 2.75
Frites groot                                                                                                 €1.50
1 portie stokbrood                                                                                      € 3.75
Döner                                                                                                          €11.25

  

                                 SAUZEN

Sir mas klein                                                                                               €4.75
Sir mas groot                                                                                              € 6.15
Afghaanse chutney klein                                                                           € 1.50
Afghaanse chutney groot                                                                          € 2.75
Champignonsaus klein                                                                              € 1.90
Champignonsaus groot                                                                             € 2.95
Huisgemaakte tomatensaus klein                                                            € 1.90 
Huisgemaakte tomatensaus groot                                                            € 2.95
Knoflooksaus klein                                                                                    € 1.75 
Knoflooksaus groot                                                                                   € 2.75
Mayonaise klein                                                                                         € 1.75
Mayonaise groot                                                                                        € 2.75
Ketchup klein                                                                                             € 1.75
ketchup groot                                                                                             € 2.75
Sambal klein                                                                                               € 1.75
Sambal groot                                                                                              € 2.75

                                                                                                               

EXTRA BESTELLEN


