
Dipjes
Hummus (d�verse soorten)

Labneh met gebakken kor�ander, sumak 
en amandelen 

Labneh met p��nboomp�tten, gedroogde 
munt en ol��fol�e

Labneh met gerookte b�et�es, 
p�stachenoten, barberr�es en sumak 

Tu�nbonend�p met �ngemaakte c�troen, 
d�lle en yoghurt

Dopewrtend�p met sal�e, ans�ov�s en 
c�troen zest

Geroosterde worteld�p met ge�tenkaas, 
kom��n, hon�ng en walnoten

L�mabonend�p met geroosterde 
puntpapr�ka en oregano 

Geroosterde auberg�ned�p met yoghurt 
en har�ssa

Yoghurt-komkommerd�p met 
rozenblaad�es

Papr�ka-walnoten d�p

Baba ganoush

Tomaten �am met kaneel en sesamzaad

C�troen�am met kor�ander en munt

Har�ssa

Chermoula

Snacks
Gekru�de k�pklu�f�es

K�pklu�f�es met �ngemaakte c�troen 
hon�ng en t��m of sp�es�es

Merquez worst�es

Lamsgehakt ballet�es met har�ssa en 
kaneel

Dolma (gevulde w��nbladeren met 
r��st)

P�tt�ge garnalen

Lams of kalf m�n� sparer�bs

Salades
Couscous salade (d�verse soorten)

Bulgur salade

L�nzen salade met munt en ge�tenkaas

Geroosterde art�s�oksalade met pesto en 
p���nboomp�tten

Fattoush ahmar (rode fattoush met 
b�eten rodekool en d�lle en dragon)

S�naasappel salade met rode u� en hon�g 
en zwarte ol��ven

Tu�nbonen salade met granaatappelp�t�es

Gerookte b�etensalade

Batata harra p�tt�ge aardappelsalade

Geroosterde wortelsalade met d�lle en 
ge�tenkaas

Meloensalade met munt en 
oran�ebloesemwater

Boerensalade met papr�ka en munt

Tabbouleh klass�eke bulgur salade

Komkommersalade met 
granaatappelp�t�es

Appel venkelsalade met granaat appel



Luxe deegwaren
Grote Past�lla k�p of v�s vanaf 6 tot 16 
personen

Armeense auberg�ne stoof met tomaat 
en papr�ka

Vegan ghormeh sabz� Perz�sche sp�naz�e 
stoofschotel met gedroogde l�moen

Art�s�okken doperwten stoofschotel met 
�ngemaakte c�troen en saffraan

Warme groenten

F�lodeeg rollet�e, met �ngemaakte c�troen 
en feta en ol��ven

Br�wats v�s/k�p/rund kle�ne 1-haps 
paste�t�es

Vegetar�sche past�lla met w�lde sp�naz�e 
en feta

Empanadas met kerstomaat�es 
p��nboomp�tten en balsam�co

Empanadas met lamsvlees en catusblad

K�bbeh ma basal groot (soort 
rundergehakt ovenschotel)

Warme vlees gerechten
Lamsvlees met pru�men

K�p met c�troen en ol��ven

P�tt�ge k�p met rozemar��n en gember

Geroosterde lamsbout met s�naasappel 
en t��m

Afghaanse köfte �n tomaten saus

Gumbo

Bang bang v�s met har�ssa en �ngemaakte
c�troenen l�moenblad

Ta��ne van p�tt�ge kefta met c�troen

Ta��ne met lamsvlees, courgette, papr�ka 
en munt

Lams ta��ne met pru�men abr�kozen en 
hon�ng

Ta��ne van lam en groenten

Stoofschotel van k�p walnoten en 
granaatappel

Pompoen met amandelen en roz��nen en 
kaneel

L�mabonen met kerstomaat�es en zwarte 
ol��ven

Auberg�ne met kor�ander en munt

Sperz�ebonen met tomaten en d�lle

7 groenten stoof

P�tt�ge wortel k�kkererwten stoofschotel

Okra met �ngemaakte c�troen

Auberg�ne met abr�kozen en dadel

Wortel l�nzen stoofschotel

Bloemkool stoofschotel met 
k�kkererwten �n �ngemaakte c�troen

L�nzenstoofschotel met wortel en d�lle

Soepen
Har�ra

Koude rom�ge pompoensoep met gember 
en ch�l� hon�ng

Koude amandel knoflook soep

�ordaanse k�kkererwtensoep

Wortel gember soep

Gazpacho



Luxe deegwaren
Couscous

Zoetje voor na het eten
Rom�g dadel dessert

Tr�fle met mango en pass�evruchten

Gebakken c�troen of kersen cheesecake

Saffraanr��st

Afghaanse r��st

Boter couscous

Couscous met kurkuma en gember

Couscous met gedroogd fru�t en noten

Couscous tfa�a (saus voor over de 
couscous met u�en, roz��nen, hon�ng en 
saffraan)

Marokkaanse koek�es m�x

Pr��zen z��n op aanvraag.

Cater�ng vanaf 10 personen


