Dunya Kerstmenu 2016

Dunya Lokanta & Multiculturele Catering
wenst u allen een

gelukkig kerstfeest en een gezond 2017.
Kerst heeft een speciale betekenis voor onze gasten.
Het is een tijd van warmte en gezelligheid.
Het vijfgangen kleurrijke kerstmenu dat wij voor onze gasten
samenstelden is uniek en vindt u alleen bij

Dunya Lokanta

Wij bieden u dit Kerstmenu aan voor de 1e en 2e Kerstdag:
Prijs voor het Kerstmenu is B 29,50 per persoon.
Kinderen tot 12 jaar B 13,50 (per kind)
Verder kunt u tijdens de Kerst natuurlijk ook á la carte bestellen,
mits u dit aangeeft tijdens de reservering.
Onze keuken is beide kerstdagen geopend van 17:00 tot 22:00 uur.
Voor reserveringen en/of informatie:
DUNJA LOKANTA, Proveniersstraat 40a
010 - 2430669 06 - 51291430

VIJFGANGEN KERSTMENU
1e gang: Soepen (warme voorgerechten)
Linzensoep

Linzen, aardappelen, ui, tomaat , boter, bloem en kruiden.

Tavuklu Bulgur Çorbasi

Kippendij, kipfilet, bulgur, ui, paprika, tomaat, bloem, boter, knoflook,
peterselie en kruiden

of

2e gang: Meze (koude voorgerechten)

Dumast
Aubergine met yoghurt, knoflook, paprikapoeder, gedroogd munt
boter, walnoten en olijfolie (Mesopotamisch)
Korni�on balӏk ezme
Tonijn, citroen, augurk, knoflook, roomkaas, dille, zwarte peper
en viskruiden Midden-Oosten
Dep borani
Courgette, yoghurt, knoflook, dille, fetakaas, roomboter en
sesampasta (Aziatisch)
Bingöl ezme (Pittig)
Paprika, knoflook, kaas, zonnebloemolie, pijnbompitten, dille
en kruiden Mezopotamisch
3e gang: Tussengerechten (warm)

Topik
Bulgur gevuld met spinazie, bloem, kaas, pijnboompitten
(Armeens)
Sigara Böre�i
Filodeeg met fetakaas en peterselie (Turks)

4e gang:

Hoofdgerechten (van de grill)
vlees, vis of vegetarisch Keuze
Keuze 1 - Mixed grill
Tikke kebap
Gemarineerd
				kipfilet aan de spies
Riash
Gemarineerde lamsrack
Dana �i�
Gekruide kalfsvlees aan de spies
Kuzu �i�
Gekruide lamshaas aan de spies
Koobideh
Kalfsgehakt met verse peterselie, kaas en kruiden
Adana kebab
Lams/kalf met verse peterselie en kruiden
Sebze mast (vegetarisch)
Aubergine, paprika en courgette met yoghurt,
knoflook en tomatensaus
Keuze 2: hoofdgerecht vis
Masiye ser sele
Gemarineerde zalmfilet en meervalvis van de grill met citroen
Karides güveç
Gemarineerde garnalen met ui en paprika uit de oven
Keuze 3: hoofdgerecht vegetarisch
Groente uit de oven, gefrituurde aubergine, paprika, courgette,
yoghurt, knoflook en tomatensaus.
Rijst/Bulgur
Aziatische rijst met groene linzen en Bulgur met ui, paprika en
Salade:
Verrassing salade van de kok
		

5e gang:

Nagerechten

World Dessert
Vijgen pasta gevuld met
chocolade ijs, slagroom en baklava
Of
Dadel pasta gevuld met amandel verrassing ijs,
slagroom en baklava
Of
Verrassing ijs,

Voor reserveringen en/of informatie:
DUNYA LOKANTA
Proveniersstraat 40a
Tel. 010-2430669 / 06-51291430
www.dunyalokanta.nl
webmaster@dunyacatering.nl

