
MENU

Dessert

Koko's cake        € 7,95

Bereid met griesmeel, gemalen kokos en suikersiroop.

Jelabi         € 6,95

Afghaanse specialiteit.(zoetigheid gedoopt in suikersiroop).

Baklava         € 8,50

Turkse zoetigheid.

Sorbet ijs         € 7,95

Kinderijs          € 4,95

Vanille, aardbei en chocolade.

KOKO sweet         € 7,50

Mix van koko’s cake, jelabi en baklava.
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MENU MENU

Voorgerechten

Tomatensoep          € 5,50

Manto           € 8,50
Huisgemaakte gestoomd deeggerecht gevuld met fijn gesneden ui, rundergehakt en verse kruiden.

Gegarneerd met linzen, tomatensaus en een topping van frisse yoghurt .

Sambosa          € 7,95
Deeg flapjes gevuld met rundergehakt en uien.

Dal           € 6,95
Linzen soep met verse knoflook en koriander.

Hoofdgerechten

Qabeli Palaw          € 25,95 p.p.
Traditioneel rijstgerecht gegarneerd met gekarameliseerde rozijnen, wortels, inclusief 3 bijgerechten naar keuze.

Biryani           € 25,95 p.p.
Basmati rijst, wordt bereid met kip en Indiase kruiden, inclusief 3 bijgerechten naar keuze.

Rijs�afel Qabeli Palaw (voor 2 personen)      € 54,95
Traditioneel rijstgerecht gegarneerd met gekarameliseerde rozijnen, wortels, inclusief 5 bijgerechten.

Rijs�afel Biryani (voor 2 personen)       € 54,95
Basmati rijst, wordt bereid met kip en Indiase kruiden, inclusief 5 bijgerechten. 

Kindermenu          € 10,95
Friet + kipnuggets en frisdrank naar keuze. 

Bijgerechten

Kofta           € 7,95
Afghaanse gehaktballetjes wordt bereid met uien en tomaten saus.

Sabzi           € 6,95
Verse spinazie op Afghaanse wijze bereid. 

Banjan           € 6,95
Zachte aubergine, gestoofd in een lich�ure tomatensaus, knoflook en diverse kruiden.

Kachalo          € 6,95
Aardappelen bereid in verse knoflook tomatensaus en kruiden.

Qorme Murgh          € 7,95
Kipfilet bereid met slagroom, verse knoflook en diverse kruiden.

Gulpi           € 6,95
Bloemkool bereid met verse knoflook, tomaat en diverse kruiden.

Speciaalgerechten

Aashak           € 22,00
Huisgemaakte gestoomd deeggerecht gevuld met verse prei. Gegarneerd met licht gekruid gehakt,

kidneybonen en topping van frisse yoghurt met knoflook. Een vleugje mint maakt het gerecht compleet. 

Manto`           € 25,00
Huisgemaakte gestoomd deeggerecht gevuld met fijn gesneden ui, rundergehakt

en verse kruiden. Getopt met een linzen-tomatensaus en een frisse yoghurt .

Deze gerechten worden geserveerd met salade.

Van de grill

Tikka kabab lam         € 24,95
Ultieme lamspiezen van de houtskoolgrill. Geserveerd met Afghaanse rijst Qabeli Palaw en brood.

Tikka kabab kip         € 22,95
Ultieme kipspiezen van de houtskoolgrill. Geserveerd met Afghaanse rijst Qabeli Palaw en brood.

Shami kabab          € 22,95
Traditioneel gekruid kalsfgehakt kabab van de houtskoolgrill.

Geserveerd met Afghaanse rijst Qabeli Palaw en brood.

Mix Grill ( vanaf 2 personen)        € 54,95
Combinatie van Tikka kabab kip, Shami kabab, Lams kotelet, kippenklui�es.

Geserveerd met Afghaanse rijst Qabeli Palaw en brood.

Deze gerechten worden geserveerd met salade en saus.

Portie friet          €   4,95


