Linzensoep
Deze heerlijke linzensoep wordt u van het
huis aangeboden bij een hoofdgerecht.

Tomatensoep

Lauwwarme geitenkaas

Een verrukkelijke tomatensoep
€ 5,-

Op een bedje van salade, met honing en
pijnboompitten.
€ 9,-

Salade Safak

Salade special

Salade super

Een grote maaltijdsalade met olijven, tomaten, ui, paprika, sla, pijnboompitten, warme
geitenkaas met honing, in knoflook gebakken
garnalen en malse reepjes lamsvlees.
€ 20,-

Zalm
Gegrilde zalm, geserveerd met warme
groente, rijst en een romige vissaus.
€ 18,-

Kipschotel
Reepjes gekruide kipfilet, gebakken met
ui en paprika. Geserveerd met rijst en
gemengde salade.
€ 15,-

Carpaccio
Een heerlijke carpaccio met
pijnboompitten en Pecorinokaas.
€ 10,-

Salade de luxe

Spaanse meisjes

Safak Tapa’s

Garnalen die op smaak zijn gebracht met
knoflook en gedroogde pepers op een
bedje van salade.
€ 10,-

Een heerlijke mix van kleine gerechtjes.
€ 10,-

Salade kip

Warme groenteschotel

Een grote maaltijdsalade met olijven,
tomaten, ui, paprika, sla en gebakken
malse reepjes kip.
€ 15,-

Diverse groenten, geserveerd met rijst en
gekruide tomatensaus.
€ 14,-

(vegetarisch)
Een groot maaltijdsalade met olijven,
tomaten, ui, paprika, pijnboompitten,
warme geitenkaas en honig
€ 15,-

Een super maaltijdsalade met olijven,
tomaten, ui, paprika, pijnboompitten en
in knoflook gebakken garnalen
€ 15,-

Vispalet

Gamba’s

Biefstuk

Lamsrugfilet

Saté

Een heerlijke visschotel bestaande uit
zwaardvis, botermakreel en geelvintonijn.
Geserveerd met warme groenten, rijst en
een romige vissaus.
€ 20,-

Heerlijke, grote gamba’s op een
bedje van rijst.
€ 20,-

Een heerlijk malse biefstuk van de haas,
geserveerd met warme groenten en rijst.
€ 19,-

Een heerlijk malse lamsrug, geserveerd
met warme groenten en rijst.
€ 20,-

Kleine stukjes kipfilet overgoten met
satésaus en bestrooid met gedroogde uien.
€ 15,-

Döner kebab speciaal

Antep kebab

Adana kebab

Pirzola

Geroosterd en in reepjes gesneden lamsvlees
in dat op smaak is gebracht met diverse
kruiden. Geserveerd met rijst en gemengde
salade.
€ 16,-

Heerlijk mild gekruid lamsgehakt.
Geserveerd met rijst, gemengde salade
en brood.
€ 15,-

Heerlijk lamsgehakt dat sterk op smaak is
gebracht met pittige kruiden. Geserveerd
met rijst, gemengde salade en brood.
€ 15,-

Heerlijke lamskoteletjes die op smaak
zijn gebracht met diverse kruiden.
Geserveerd met rijst en oosterse salade.
€ 20,-

Een grote maaltijdsalade met olijven,
tomaten, ui, paprika en gebakken malse
reepjes lamsvlees.
€ 15,-

Sis kebab
Twee spiesen met malse lamsvleespuntjes die op smaak zijn gebracht met
diverse kruiden. Geserveerd met rijst en
gemengde salade.
€ 17,-

Karısık izgara

Döner kebab yumurtalı

Izgara köfte

Kadın budu köfte

Lahmacun

Vegetarisch Safak

Een heerlijk gekruide en gegrilde mix
van lamsvlees, lamsgehakt en kipfilet.
Geserveerd met rijst en oosterse salade.
€ 20,-

Een heerlijke combinatie van lamsvlees en
ei. Het lamsvlees wordt samen met paprika,
ui en ei gebakken in roomboter. Geserveerd
met gemengde salade.
€ 16,-

Heerlijk gekruid lamsgehakt. Geserveerd
met rijst en gemengde salade.
€ 16,-

Gekruid lamsgehakt met rijst wordt overgoten
met ei en vervolgens gebakken in de oven.
Geserveerd met rijst en gemengde salade.
€ 15,-

Turkse pizza met gekruid lamsgehakt en
groenten. Geserveerd met gemengde
salade.
€ 13,-

Een heerlijk gerecht bestaande uit rijst,
olijven, fetakaas en tomatensaus. Het
wordt gegarneerd met gemengde salade.
€ 15,-

Ezme kebab

Yarim tava

Patlican kebab

Gefruite tomaten die met diverse
kruiden op smaak zijn gebracht,
bedekt met geroosterd lamsgehakt.
Gegarneerd met gemengde salade.
€ 17,-

Gefruite tomaten die met diverse kruiden
sterk op smaak zijn gebracht, bedekt met
gekruimeld lamsgehakt. Gegarneerd met
gemengde salade.
€ 17,-

Heerlijke lamsgehaktbolletjes met
gebakken aubergine, ui, paprika en
tomaten. Geserveerd met rijst.
€ 17,-

Döner kebab yogurtlu

Et sota

In stukjes gesneden brood overgoten met
gekruide yoghurt en bedekt met reepjes
lamsvlees. Gegarneerd met gemengde salade.
€ 16,-

Gekruide lamsvleespuntjes gebakken
met paprika, tomaten en uien.
€ 18,-

Uludag kebab

Iskender kebab

In stukjes gesneden brood overgoten
met gekruide yoghurt en bedekt met
lamsgehakt, lamsvleespuntjes en in reepjes gesneden lamsvlees. Gegarneerd met
gemengde salade.
€ 19,-

In stukjes gesneden brood overgoten met
gekruide yoghurt en gekruide tomatensaus bedekt met lamsgehakt, lamsvleespuntjes en in reepjes gesneden lamsvlees.
Gegarneerd met gemengde salade.
€ 20,-

Kinderschotel kip

Kinderschotel lam

Stukjes kipfilet geserveerd met rijst,
frietjes en gemengde salade.
€ 10,-

Lamsgehakt geserveerd met rijst, frietjes
en gemengde salade.
€ 10,-

˘
Yogurtlu
kebab

Sac kebab (vanaf 2 pers.)

Karısık kebab (vanaf 2 pers.)

In stukjes gesneden brood overgoten
met gekruide yoghurt en bedekt met
gekruid lamsgehakt. Gegarneerd met
gemengde salade.
€ 17,-

Een traditioneel gerecht. Schapenvlees
gekruid met diverse kruiden en gebakken
met diverse groenten. Geserveerd met rijst.
€ 20,- per persoon

Een heerlijke mixschotel van lamsvleespuntjes, mild en sterk gekruid gehakt, in de oven
gebakken gehakt met ei en druiven- of koolbladeren gevuld met rijst en gehakt. Geserveerd op een bedje van rijst en gegarneerd
met gemengde salade, tomaat en fetakaas.
€ 20,- per persoon

OPENINGSTIJDEN
Dinsdag t/m zondag: 16.30 tot 23.00
Maandag: gesloten
*met uitzondering van feestdagen

Alinazik
Gekruide yoghurt en aubergine worden
bedekt met fijn gekruimeld lamsgehakt.
Gegarneerd met gemengde salade.
€ 17,-

Safak kebab (vanaf 2 pers.)
Heerlijke vleesschotel! Een mixschotel met
lamsrug, lamsvleespuntjes, lamsgehakt, in
reepjes gesneden lamsvlees en kip.
Geserveerd op een bedje van rijst,
gegarneerd met gemengde salade, tomaat,
fetakaas en een coban salade
€ 22,50 per persoon

www.safak.nl
0570 - 614845

