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Voorgerechten / Mokabbelaat / مقبالت
1. Gobez mhammara /  حمص ولبنه،خبز محمرة
Geroosterd brood met hummus, labane en mhammara (pittige tapanade)

€ 5,50

v

2. Gobez w-Zaa'tar w-Labane / ولبنة خبز وزعتر
Geroosterd brood geserveerd met de hoogste kwaliteit zaa'tar uit Palestina,
Labane (Arabische hangop) en olijfolie

€ 5,50

v

3. Falafel Hummus / فالفل حمص
Falafel hummus met salade en Arabisch brood

€ 6,00

v

4. Waraq Dawaly / ورق دوالي
Druivenbladeren gevuld met kalfsgehakt en rijst

€ 6,00

5. Kobbe Maqleye / كبة مقلية
Burgulballen gevuld met kalfsvlees, ui en cashewnoten geserveerd
met een saus van tahina

€ 6,00
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Salades / Salata / سلطة
6. Salatat Sizar / سلطة سيزار
Salade met kipfilet, croutons, parmezaanse kaas, mosterddressing en olijfolie

€ 7,50

7. Fattet Bazenjaan / فتة باذنجان
Salade met aubergine, paprika, komkommer, tomaat, ui, croutons en olijfolie

€ 6,50

v

8. Salatat Gibneh / سلطة جبنه
Salade met geitenkaas, rucola, komkommer, tomaat en olijven

€ 6,50

v

9. Salatat al-tonna / سلطة التونة
Salade met tonijn, paprika, tomaat, olijven, rode ui, mosterddressing
en limoen

€ 8,50

10. Salatat al-Robian / سلطة الروبيان
Salade met gegrilde garnalen, rucola, paprika, rode ui en olijfolie

€ 10,00

11. Salatat Nazareth / سلطة الناصرة
Licht pittige salade van jonge spinazie met dadels, amandelen, rode ui
en chilivlokken

€ 8,00

v
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Soepen / Shoraba / شوربة
16. Shorabat Khodra / شوربة خضار
Soep met vers gefruite groenten van het seizoen

€ 5,00

17. Shorabat Friki /شوربة فريكه
Soep met friki (groene tarwe) en kippedij

€ 5,50

18. Shorabat Ameh / شوربة قمح
Soep met ameh (tarwe) en kalfsvlees

€ 6,00

v
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Koude tapas / Mokabbelaat Maza / مقبالت مازة باردة
20. Taboule / تبولة
Deze favoriete salade is gemaakt van peterselie, bulgur (gezonde tarwe),
ui, sla, tomaat, komkommer, citroen en olijfolie

€ 4,50

v

21. Arabiya / سلطة خضره عربية
Salade van komkommer, tomaat, ui, peterselie, citroen en olijfolie

€ 4,00

v

22. Salatat Sizar / سلطة سيزار
Salade met kipfilet, croutons, parmezaanse kaas, mosterddressing en olijfolie

€ 5,50

23. Fattoesh / فتوش
Salade met komkommer, tomaat, rucola, olijfolie en granaatappelsiroop

€ 4,00

v

24. Fattet Bazenjaan / فتة باذنجان
Salade met aubergine, paprika, komkommer, tomaat, ui, croutons en olijfolie

€ 4,50

v

25. Salatat Gibneh / سلطة جبنه
Salade met geitenkaas, rucola, komkommer, tomaat en olijven

€ 5,00

26. Msabbaha Bairoetiya / مسبحة بيروتية
Hummus met hele kikkererwten, peterselie, olijfolie en brood

€ 4,50

v

27. Zaytoen / زيتون
Huisgemarineerde olijven

€ 3,00

v

28. Pompoen salade / زجاجة قرع
Geroosterde flespompoen met rode ui, pijnboompitten, zaa'tar en tahina

€ 5,50* v

29. Mtabbal Bazenjaan bet-hina / متبل باذنجان بطحينه
Aubergine salade met tahina, citroen, olijfolie en brood

€ 4,00

30. Chamandar / شمندر سلطة
Salade van rode bieter, walnoten zaa'tar, granaatappel en tomaten

€ 5,50* v

31. Fattet Hummus / فتة حمص
Hummus tahina met pijnboompitten en brood

€ 4,50

v

32. Mhammara Halabiyeh / محمرة حلبية
Pittige tapanade van zoete paprika, chili paper, walnoten met brood

€ 4,50

v

34. Pompoen tapanade / زجاجة قرع
€ 4,50
Tapanade van flespompoen met sesam, dadelssiroop en koriander met brood

v

v

35. Salatat Nazareth / سلطة الناصرة
Licht pittige salade van jonge spinazie met dadels, amandelen,
rode ui en chilivlokken

€ 5,50* v

36. Salatat zahra/ سلطة زهره
Gebakken bloemkool, jonge spinazie, granaatappel, overgoten met
een frisse yoghurtdressing

€ 5,50* v
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Warme tapas/Mokabbelaat maza / مقبالت مازة ساخنة
39. Waraq Yalenji / ورق يالنجي
Druivenbladeren gevuld met groente en rijst

€ 4,50

40. Waraq Dawaly / ورق دوالي
Druivenbladeren gevuld met kalfsgehakt en rijst

€ 4,50

41. Kobbe Maqleye / كبة مقلية
Gefrituurde burgulballen gevuld met kalfsvlees, ui en cashewnoten
geserveerd met een saus van tahina

€ 5,50*

42. Fleefleh belkodra / فليفلة محشية خضار
Paprika gevuld met gefruite groenten

€ 6,00 * v

43. Fleefleh lahmah / فليفلة محشية لحمة
Paprika gevuld met gefruite groenten en kalfsgehakt

€ 6,50 *

44. Feter maqly / فطر مقلي
Gebakken champignons met knoflook en koriander

€ 4,00

v

45. Feter maqly bissaus/ بالساوس فطر مقلي
Gebakken champignons in roomsaus met koriander en knoflook

€ 4,50

v

46. Mhammara / محمره
Geroosterd Libanees brood met pittige saus en kaas
47. Bazenjaan mashwe / باذنجان مشوي
Pittige geroosterde aubergine met feta, gefruite ui, en gehakte citroen

€ 4,00

v

48. Delea e’jel / ضلع عجل
Gemarineerde malse kalfssparerib (zoet, barbeque of pittig)

€ 6,00

49. Delea ganzeer / ضلع خنزير
Gemarineerde malse varkenssparerib (zoet, barbecue of pittig)

€ 5,50

50. Riesh Garoof / ريش خروف
Gegrilde lamskoteletjes in een saus van knoflook, limoen en olijfolie

€ 7,50*

v

€ 6,00* v

51. Msaggan Falastini / مسخن فلسطيني
€ 5,00
Twee deegrolletjes gevuld met kippedij, ui, olijfolie en sumak geserveerd met salade
52. Fahita / فاهيتا
€ 5,00
Twee deegrolletjes gevuld met kipfilet, paprika, mais, champignons en ui geserveerd met
salade

53. Kofta Neye / كفته نية
Rundergehakt met gegrilde ui en tomaat geserveerd in een broodje
met knoflooksaus

€ 5,50

54. Batata belkhodra / بطاطا بالخضرة
Gekruide aardappeltjes met groenten en knoflook

€ 4,00

v

55. Batata pikant / بطاطا بالخضرة
Pittig gekruide aardappeltjes met groenten, knoflook en chili

€ 4,00

v

56. Hummus / حمص
Hummus met salade, tafelzuur en brood

€ 5,00

v

57. Falafel Hummus / فالفل حمص
Falafel hummus met salade, tafelzuur en brood

€ 5,50

v

58. Hummus wlahme / حمص ولحمه
Hummus met kalfsgehakt, gebakken nootjes, tafelzuur en brood

€ 6,50

59. Falafel / فالفل
Falafel tahina met salade, tafelzuur en brood

€ 5,00

v

60. Hummus bazenjaan / حمص باذنجان
Hummus met gebakken aubergine, tafelzuur en brood

€ 6,00

v

61. Roz Belgodra / رز بالخضره
Rijst met verse groenten

€ 4,50

v

62. Roz Daj'aaj / رز دجاج
Rijst met stukjes kippedij, groenten en nootjes

€ 5,50*

63. Friki Belgodra / فريكه بخضره
Gezonde groene tarwe met groenten

€ 4,50

64. Friki Daj'aaj / فريكه دجاج
Gezonde groene tarwe met stukjes kip, groenten en nootjes

€ 5,50*

65. Samak Qreedes / سمك قريدس
Gegrilde grote garnalen in citroen-knoflooksaus of in witte wijnsaus

€11,50*

66. Spies kipfilet van de barbecue
Spies met gemarineerde kipfilet, ui en paprika

€ 5,50

67. Spies kippedij van de barbecue
Spies met gemarineerde kippendij, ui en paprika

€ 5,50

v

68. Spies kalfsgehakt van de barbecue
Spies met oosters gekruid kalfsgehakt, ui en tomaat

€ 5,50

69. Spies ossenhaas van de barbecue
Spies met gemarineerde ossenhaas

€ 7,50*

70. Spies varkenshaas van de barbecue
Spies met gemarineerde varkenshaas, ui en champignons

€ 7,00*

71. Fatayer / فطاير
Twee typisch oosterse pasteitjes uit de oven naar keuze :
Spinazie en ui, feta en mozerella, kalfsgehakt of zaa'tar en olijfolie

€ 4,50

Tapas arrangementen (minimaal 2 personen)
Wij serveren u de meest populaire tapas gerechten. Vraag naar het arrangement menu.
73. 6 verschillende tapas naar keuze

p.p.

€ 19,50

74. 6 verschillende tapas exclusief naar keuze

p.p.

€ 27,50

75. Onbeperkt tapas naar keuze

p.p.

€ 24,50

76. Onbeperkt tapas exclusief naar keuze

p.p.

€ 32,50
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Hummusgerechten
Al onze hummusgerechten worden geserveerd met eigen gemaakt tafelzuur, Arabisch
brood, patat, salade en olijven
80. Hummus / حمص

€ 10,00

v

81. Falafel / فالفل

€ 10,00

v

82. Hummus Falafel / حمص فالفل

€ 13,00

v

83. Hummus Falafel wlahme / حمص فالفل ولحمه
Hummus met falafel en kalfsgehakt

€ 17,00

84. Hummus wlahme / حمص ولحمه
Hummus met kalfsgehakt en nootjes

€ 15,00

85. Hummus Kofta / حمص كباب
Hummus met kofta van kalfsvlees

€ 17,00

86. Hummus shawarma / حمص شوارما
Hummus met shoarma van lamsvlees

€ 17,00

87. Hummus bazenjaan w-feter / حمص باذنجان وفطر
Hummus met gebakken aubergine en champignons

€ 13,00
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v

Maaltijdsalades
90. Salatat Sizar / سلطة سيزار
Salade met kipfilet, croutons, parmezaanse kaas, mosterddressing
en olijfolie

€ 10,00

91. Fattet Bazenjaan / فتة باذنجان
Salade met aubergine, paprika, komkommer, tomaat, ui, croutons
en olijfolie

€ 10,00

v

92. Salatat Gibneh / سلطة جبنه
Salade met geitenkaas, rucola, komkommer, tomaat en olijven

€ 10,00

v

93. Salatat al-tonna / سلطة التونة
Salade met tonijn, paprika, tomaat, olijven, rode ui, mosterddressing
en limoen

€ 11,50

94. Salatat al-Robian / سلطة الروبيان
Salade met gegrilde garnalen, rucola, paprika, rode ui en olijfolie

€ 14,00

95. Salatat Nazareth / سلطة الناصرة
Licht pittige salade van jonge spinazie met dadels, amandelen, rode ui
en chilivlokken

€ 11,00 v
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Hoofdgerechten / Wajabaat / وجبات
Geserveerd met een mooie bijpassende variatie van salades, tapas, aardappeltjes of rijst.
100. Daj'aaj Msahab / دجاج مسحب
Gegrilde halve scharrelkip met gebakken aardappeltjes en een licht
pittige saus

€ 17,00

101. Fleefleh belkodra / فليفلة محشية خضار
Paprika's gevuld met gefruite groenten in tomatensaus
geserveerd met rijst

€ 15,00

102. Fleefleh lahmah / فليفلة محشية لحمة
Paprika's gevuld met groenten en kalfsvlees in tomatensaus geserveerd
met rijst

€ 17,00

104. Friki Bej'aaj / فريكه بجاج
Groene tarwe met kippedij, groenten, nootjes en Arabische yoghurt

€ 16,50

105. Daood Basha / داوود باشا
Oosters gekruide gehaktrolletjes in tomatensaus en ui geserveerd
met rijst

€ 16,00

106. Riesh Garoof / ريش خروف
Gegrilde lamskoteletjes overgoten met een pittige olijfolie-limoensaus

€ 22,50

109. Msaggan Falastini Saaj / صاج مسخن فلسطيني
Stukjes kippedij met ui, olijfolie, limoen en sumak geserveerd
op een saajbrood

€ 18,50

110. Fahita Saaj / صاج فاهيتا
Kipfilet, paprika, ui, mais en champignons geserveerd op
een saajbrood

€ 15,50

111. Roz Mansaf / رز منسف
Rijst met stukjes kippedij, kalfsgehakt en nootjes

€ 15,00

112. Roz Belgodra / رز بالخضره
Rijst of Friki (groene tarwe) met verse groenten van het seizoen

€ 14,00

115. Bazenjaan belahme / باذنجان باللحمة
Aubergine gevuld met groenten, kalfsvlees, chili paper en kikker erwten
geserveerd met rijst en yoghurt-saus

€ 17,00

117. Sabaneg w-riesh kharoof / سبانخ وريش خروف
Lams racks met spinazie en rijst

€ 22,50

v

v

120. Samak Qreedes / سمك قريدس
Gebakken gamba's in citroensaus met knoflook

€ 26,50

121. Samak Qreedes belkreema / بالكريمه سمك قريدس
Gebakken gamba's in witte wijnsaus

€ 26,50

122. Samak ba'as elabahar Maqle / سمك باس البحر مقلي
Gebakken zeebaars of dorade met een saus van tahina of pittige saus

€ 25,00
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Grillgerechten
Al onze grillgerechten worden geserveerd met een mooie bijpassende variatie van
salades, tapas, aardappeltjes of rijst en sausjes.
151. Gegrilde varkenshaas
In champignon-roomsaus

€ 18,50

152. Shish kebab
Gegrild rundergehakt met ui en tomaat

€ 16,00

153. Lamsracks
Overheerlijke racks van de barbecue

€ 28,00

156. Nazareth grill
Kipfilet, sparerib, kofta, lamskotelet en shoarma

€ 27,00

157. Nazareth grill, voor twee personen

€ 49,00

158. Spiezen mix
Vier gegrilde spiezen van ossenhaas, kipfilet, kalfsgehakt en varkenshaas

€ 27,50

159. Spiezen ossenhaas
Twee gegrilde spiezen van ossenhaas met een pittige saus van limoen
en chili

€ 19,50

161. Kip mix
Vier soorten kip van de grill

€ 22,50

163. Mediterrane schotel
Keuze uit: kipfiet, dönerkebab of lamsshoarma met ui paprika, champignons
en gesmolten kaas

€ 16,00

165. Shoarma of dönerkebab van het spit

€ 12,50

167. Kapsalon
Patat, shoarma, gesmolten kaas, salade en saus

€ 11,00

Spareribs
Onze spareribs zijn supermals en van topkwaliteit. Keuze uit: Sweet, Barbecue, American,
Hot of Fire hot.
130. Spareribs van varkensvlees
131. Spareribs onbeperkt
133. Kalfs-spareribs

p.p.

€ 18,50
€ 25,00
€ 18,50
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Kindermenu
Kindermenu's worden geserveerd met patat, mayonaise, ketchup en appelmoes.
139. Patat met mayonaise, ketchup en appelmoes met een snack naar keuze:
kroket, frikandel, kipnuggets of kibbeling

€ 8,50

140. Patat met mayonaise, ketchup en appelmoes met een snack naar keuze:
kroket, frikandel, kipnuggets of kibbeling

€ 8,50

141. Patat met mayonaise, ketchup en appelmoes met een snack naar keuze:
kroket, frikandel, kipnuggets of kibbeling

€ 8,50

142. Patat met mayonaise, ketchup en appelmoes met een snack naar keuze:
kroket, frikandel, kipnuggets of kibbeling

€ 8,50
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Nagerechten
170. Fruitschaal met fruit van het seizoen

€ 5,00

171. Dame blanche, vanille-ijs met slagroom en chocoladesaus

€ 5,50

172. Banana royal, vanille-ijs met slagroom, warme banaan en chocoladesaus

€ 5,50

173. Vruchtensorbet, yoghurt roomijs met rode vruchten en nootjes

€ 7,50

173. Melon sorbet, meloen roomijs met verse vruchten

€ 7,50

175. Nazareth sorbet met baklawa voor twee personen

€ 14,50

176. Kinder sorbet

€ 3,50

177. Milkshake: vanille, aardbei, chocola of banaan

€ 3,00

Nagerecht specialiteiten
180. Baklawa, twee stukjes met verschillende vulling

€ 5,50

181. Knafeh, het meest bekende arabische zoete gerecht
Deze specialiteit serveren wij alleen indien voorradig

€ 5,50

182. Avocado-yoghurt met nootjes, pistache en granaatappel

€ 5,50

183. Eenar, Arabische yoghurt met honing, walnoten en suikerkaneel

€ 5,50
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