FENICIE MAZZA

FENICIE MENU

Authentiek Libanees

Authentiek Libanees

AFHAAL MENU FENICIE

27,50 p.p
2 salades
5 koude mazza’s
3 warme mazza’s

37,50 p.p
2 salades, 5 koude mazza’s, 3 warme mazza’s
hoofdgerecht
(keuze uit vis, vlees of vegetarisch)
Dessert

VAN 16:00 TOT 20:00
Soep
Linzen soep

7,50

huisgemaakte dagverse soep

Salades
Fatoush | Libanese tuin salade

Tabbouleh | Peterselie salade

8,50

met Libanees brood chips

8,50

met bulgur

Ghudar mashwi | Gegrilde groenten salade

11,50

met feta kaas, rucola, cherrytomaat, pijnboompitten
en walnoot

Koude mazza’s
Hummus | kikkererwten

Muhammara | Milde rode peper pasta

6,50

met sesampasta

6,50

met een vinaigrette van granaatappel
en gekarameliseerde ui

Mutabal | Gegrilde aubergine puree

6,50

Labneh

6,50

op houtskool met sesampasta

Chanklish | Huisgemaakte Libanese kaas

6,50

Baba ganoush | Gerookte aubergine

9,50

op een bedje van frisse tomaat en uiensaus

| Hangop yoghurt

gevuld met verse groenten en een granaatappelsaus

Tarator djej | Tartaar van zacht gegaarde kip

7,50

met sesampasta

Warme mazza’s
Rakakat| Filodeeg gevuld met fetakaas

7,50

Kibbeh Hamis|Bulgur

7,50

Falafel

geserveerd met een hartige uiensaus

7,50

geserveerd met een tahinsaus en Libanese zuurtjes

Hummus Bl’ shakshuka

traditioneel gevuld met gehakt en ui

9,50

geserveerd met een stoofje van gekruide aubergine

Hummus Bl’ awarma

Hummus Bl’ djej

10,50

hummus geserveerd met gekonfijt lamsvlees

10,50

hummus geserveerd met gegrilde kip

Awarma Bl’ Beid | Spiegelei met lamsvlees

12,50

Batinjan Bl’ hummus | Gegrilde aubergine

10,50

Batinjan Bl’ djaj | Gegrilde aubergine

11,50

Makanek |Libanese grill worstjes

geserveerd met libanees brood, tomaat en ui

11,50

afgeblust met knoflook en citroen

Jawaneh | Kippenvleugels
traditioneel gemarineerd

met vulling van hummus en zachte kaas

10,50

met vulling van gegrilde kipfilet

Houtskool Grill
200 gr.

250 gr.

Tournedos

24,50

Entrecote

20,75

Rib-eye

20,75

Shekaf|kalf stukken spies

18,50

500 gr.

1000 gr.

Vlees Platter (1400 gr.) 78,variatie van 6 soorten vlees inclusief sausen

31,50

Steak Platter (3X100gr.) 26,75

57,50

tournedos, rib-eye en entrecote

Tawook|spies kipfilet

11,50

21,50

37,50

Kebab| spies van gehakt

13,50

23,50

41,50

geserveerd met rijst

Machaoui

400 gr.
24,50

54,50

Bijgerechten | keuze uit
zoete aardappel friet, friet, rijst
gepofte aardappel of gegrilde groenten

Dessert
Knafeh | vermicelli van bladerdeeg
met een vulling van kaas

9,50

Baklawa |gevuld met dadels en walnoot
met een saus van mint

7,50

4,50

