MEZZE

Een tafel vol met mezze zorgt altijd voor een bijzondere
en gezellige eetervaring. Mezze is de verzamelnaam
voor verschillende Arabische tapas gerechtjes. Speciaal
voor jullie hebben wij een smakelijke selectie van onze
favoriete gerechten samengesteld. Natuurlijk mogen
hierbij de heerlijk versbereide Yalla Yalla hummus en
Yallafel niet ontbreken.
Yalla Yalla, laat je verrassen en durf te proeven.

SECRETS OF SHARING

Het geheim van de Arabische keuken is samen eten,
samen delen. Door over en weer van elkaars bord
te proeven, ontstaat er gezelligheid en verbinding.
Vanuit deze gedachte bieden wij het Shared Dining
verrassingsmenu aan. Een bijzondere eetervaring waarbij
je eettafel wordt omgetoverd tot een rijk gevuld
Midden-Oosten festijn met een Nederlandse twist én
waarbij je een scala aan kleurrijke gerechten
mag gaan proeven en delen.
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SHARED DINING

3-GANGEN VERRASSINGSMENU €27,50 p.p.

LAAT JE VERRASSEN EN DURF TE PROEVEN
Met ons verrassingsmenu Shared Dining tover je jouw tafel om tot een rijk
gevuld Midden-Oosten festijn. Wij serveren 3-gangen waarbij je smaakvolle
en kleurrijke gerechten kunt proeven en delen:
MEZZE PLATEAU
SHARED DINING
Keuze uit Vis, Vlees, Vegetarisch of Vegan
KOFFIE/THEE OF DESSERT
Onze gerechten bestaan altijd uit seizoensgebonden groenten en
producten en worden vers en ambachtelijk bereid.
Geef eventuele allergieën aan ons door zodat we je het beste
van dienst kunnen zijn.
Door dit concept maak jij
als gast op de beste manier kennis met de kleurrijke en geurige
gerechten van het Midden-Oosten. Het is onderdeel van de Arabische
gastvrijheid om een tafel vol lekkere gerechten neer te zetten.
Om de 4 tot 6 weken wisselen we van gerechten om meer uit de
omvangrijke Arabische keuken te laten proeven.
Hierbij houden wij altijd zoveel mogelijk rekening
met seizoensproducten.

DAT HET JE MAG SMAKEN!
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WITTE WIJN
glas
€ 3,95

fles
€ 18,50

Heritage Chardonnay Vin de pays d’Oc, Frankrijk
Vriendelijke zachte witte wijn uit de buurt van Uzes.
Licht tropisch fruit zoals Chardonnay bedoeld is. Daardoor goede begeleider aan tafel.

€ 4,25

€ 19,95

Lucarelli Bianco IGT Salento, Italië
Een mooie licht gele kleur. Een rijpe volle Zuid – Italiaanse wijn.
Erg fraai bij gekruide gerechten

€ 4,50

€ 21.50

Ksar Bahia Sauvignon Blanc Meknes, Marokko
Een verfijnde zachte witte wijn met aromatische frisse zuren en mooie
concentratie. De zon in je glas! Past goed bij de mezze gerechten.

€ 4,50

€ 22,50

Heritage Grenache Rose Vin de Pays d’Oc, Frankrijk
Frisse aromatische en vriendelijke rosé met veel smaak,
deze komt van de Grenache druif. Licht kruidig en mooi droog.

€ 3,95

€ 18,50

Ksar Bahia Rose, Cellier de Meknes, Marokko
Vriendelijke fris fruitige rosé met een kruidige afdronk en aangenaam rood fruit.

€ 4,50

€ 22,50

Huiswijn

€ 3,95

€ 18,50

Lucarelli Bianco IGT Salento, Italië
Een volle rode wijn gemaakt van Primitivo & Negroamaro druif
uit de hak van de laars. Soepel en rond van smaak.

€ 4,50

€ 21.50

Ksar Bahia Reserve, Celliers de Meknes, Marokko
Een subtiele verfijnde wijn gemaakt van Cabernet Sauvignon & Syrah.
Door middel van veel zon uren mooi zacht en vanille tonen vanwege een rijping in eikenhouten vaten.

€ 4,50

€ 22,50

Huiswijn

ROSE:

RODE WIJN:

Château Musar Jeune Rouge, Libanon
per fles
Deze wijn komt van de streek Bekaa Valley in Libanon. De familie Hochar maakt hier
al meer dan 80 jaar wijn op klassieke wijze. Deze klassieke Bordeaux stijl wijn is
zeer toegankelijk van smaak Château Musar geldt als één van de meest bijzondere
wijndomeinen in de wereld. Enerzijds is dat de locatie, de Libanese Bekaa Valley,
anderzijds hanteert men er nog een volstrekt traditionele werkwijze. De wijngaarden
liggen op kiezelhoudende kalk- kleibodems op zo’n 1000 meter hoogte. De Musar Jeune
rood worden dezelfde druiven gebruikt als in de gewone Château Musar. Wel is voor deze wijn
gekozen voor meer cinsault. Cinsault is in de Rhônestreek de druif die zachte en soepele druiven oplevert.
Dat verklaart ook direct het soepeler karakter van deze wijn. De cabernet-sauvignon zorgt wel voor wat
stevigheid en frisheid, om de wijn goed in balans te houden. In de neus ruiken we mooi rood fruit met fraaie
tonen van bosbessen, kersen, een vleugje mint, viooltjes en in de verte wat rokerige tonen. In de mond heeft
de Musar Jeune een soepele prettige smaak met een goede zuurgraad. Ook hier komt het rode fruit zoals
de kersen naar voren zonder stevige tanninnes. Een zeer prettige fraaie wijn uit een uniek stukje uit de wijnwereld.
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€ 35,50
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