ONTBIJT (de gehele dag te bestellen)

Extra Bazar, uitgebreid ontbijt bestaande uit: pide, açma en simit, gemarineerde feta,
gekruide roomkaas, kaymak, abrikozenconfiture, honing, duizend-gaten-flensje, yoghurt met
vers fruit, gekookt ei, jong belegen kaas, sucuk, één verse jus d’orange en één koffie of thee
9,90€
voor twee personen
18,70€
Gezond ontbijt, milde Turkse yoghurt met fruitsalade en een glas verse jus d’orange
6,75€
Duizend-gaten-flensje (bahgrir), Noord-Afrikaans pannenkoekje met honing en boter 5,75€

BEIDES, omelet geserveerd met brood
- plana (naturel)
- gekruide feta en tomaat
- sucuk en paprika

5,75€
6,75€
6,75€

BROODJES
Pita falafel met knoflooksaus
Pita sucuk en Hollandse kaas uit de oven
Pita merguez met knoflooksaus
Pide met gekruide feta en tomaat
Pide gezond met kiprollade, Hollandse kaas, een gekookt ei en yoghurtsaus
Lawash gevuld met reepjes gebakken kalfsvlees in tahinimarinade met uienringen,
sperzieboontjes, paprika, champignons en harissasaus
Pide gegrilde kipspiesjes en kerriemayonaise

5,25€
5,25€
6,90€
4,90€
5,90€
7,90€
6,90€

SALADES
Calamari Salade, gefrituurde calamares met frisse tàboulehsalade en knoflooksaus
Falafel Salade, falafel met frisse tàboulehsalade en knoflooksaus
Kip Salade, gegrilde kipspiesjes met frisse tàboulehsalade en kerriemayonaise
Zaalouk Salade, salade van geroosterde aubergines, tomaat met frisse tàboulehsalade en
gemarineerde olijven

8,90€
7,90€
8,90€
8,50€

KLEINE GERECHTEN
Tepsi Böregi, gebakken yufkadeeg gevuld met feta, geserveerd met salade, haydari, olijven,
walnoten en verse kruiden
8,50€
Dürüm, gegrilde kebab van runder- en lamsgehakt met piyaz, gerold in lawash en
yoghurtsaus met moesir
6,90€
Lahmacun, Turkse pizza belegd met tomaat, kalfsgehakt en knoflooksaus
(ook te bestellen met kaas à € 6,25)
5,90€
Humuz met kalfsvlees, reepjes gebakken kalfsvlees met warme humuz, frisse
tàboulehsalade en lawash
10,90€
Kebabe Baleh Morgh, gegrilde kippenvleugels met barbecuesaus en gefrituurde
aardappelen
9,90€
Lunch Dàndè, gegrilde kalfsspareribs (± 400gr.) met barbecuesaus en gefrituurde
aardappelen
12,90€
Pita Kalfsköfte, gegrilde burger van kalfsgehakt, vijgen en pistachenoten, geserveerd met
uien, harissasaus, tomaat, sucuk en augurk
9,50€

SOEPEN
Sopa Tunesi, rijk gevulde Tunesische vissoep, bereid met saffraan, zalm en zeevruchten
New Delhisoep, romige paprikasoep met tomaat, paprika en Madraskerrie
Mercimek Çorbasi, Turkse linzensoep met gebakken sucuk en yoghurt
Alle soepen zijn ook per tagine te bestellen (vanaf twee personen)

5,75€
5,75€
5,75€
9,90€

UITGEBREIDE LUNCH (vanaf twee personen)

Nahár, uitgebreide lunch bestaande uit zaalouk, haydari, humuz, peynir ezme,
sarma, sigara böregi, kipspiesjes, falafel, gefrituurde kippenvleugels, merguez,
gefrituurde aardappelen en gemarineerde olijven

VOORGERECHTEN (de gehele dag te bestellen)

4,90€

Baleh Morgh, gefrituurde kippenvleugels met barbecuesaus

5,90€

p.p.

4,50€
6,90€
4,90€
4,90€
4,90€
5,75€

p.p.

6,25€
p.p.

HOOFDGERECHTEN (vanaf 16.30 uur)
Dagschotel, wisselende specialiteit

8,50€

El Couscous (vlees), gegrilde kebab van kalfsvlees, kip en groenten, geroosterde
groenten, Shirazmix en saffraansaus
El Couscous (vis), gegrilde spies van verse tonijn en garnalen, geroosterde groenten,
Shirazmix en saffraansaus
Dolmé, geroosterde paprika, aubergine en spitskool met een vulling van kalfsgehakt en rijst,
tomatensaus, haydari en gefrituurde aardappelen
Tavuk Sis Kebab, gegrilde kebab van in saffraan en yoghurt gemarineerde kipfilet met
rijst, kerriemayonaise, haydari en gefrituurde aardappelen
Yogurtlu Adana, gegrilde kebab van runder- en lamsgehakt met lawash, rijst, gegrilde
tomaat, yoghurtsaus met moesir en haydari
Piliç Sis Kebab, gegrilde kebab van gemarineerde kippendijfilet met rijst,
haydari en gefrituurde aardappelen
Royal Persian Lamb, stoofschotel van lamsvlees, kikkererwten, amandelen met rijst
en haydari
Dàndè, gegrilde mild gemarineerde kalfsspareribs (± 700gr.) met barbecuesaus, turli,
gefrituurde aardappelen en lawash
Kalfsköfte, gegrild kalfsgehakt, gemengd met pistachenoten en vijgen, haydari en gefrituurde aardappelen
Meeghoe, gegrilde spies van garnalen met een milde currysaus, geroosterde groenten, rijst
en salade
Lamsschenkel, gestoofd in kruidige saus met bonen en pruimen, Shirazmix, rijst,
yoghurtsaus met moesir en tàboulehsalade

VEGETARISCHE GERECHTEN (vanaf 16.30 uur)

13,50€
13,75€
12,50€
13,50€
12,90€
12,90€
10,90€
15,90€
12,50€
12,90€
14,90€

Tepsi Bóregi, gebakken yufkadeeg gevuld met feta, geserveerd met salade, haydari, olijven,
walnoten en verse kruiden
8,50€
Mosàmma, ovengerecht van aubergine, aardappel, tofu, kaas, hazelnoten, tomaat
met rijst en haydari
9,90€
Gh’ti Koekoe, groene en gele koekoe, geroosterde portobello, falafel, gegrilde tomaat,
uiencompote, olijven, lawash, rijst en haydari
12,75€
A l ons vlees is halal
***********

11,50€

SPECIALITEITEN vanaf 2 personen (vanaf 16.30 uur)

Sigara Böregi, gefrituurde yufkarolletjes gevuld met feta, mint en peterselie (3 stuks)
Sarma, gemarineerde druivenbladeren met een vulling van pilavrijst en yoghurtsaus met
moesir (4 stuks)
Calamari, gefrituurde calamares met knoflooksaus
Humuz, romige mousse van kikkererwten, olijfolie, tahini en brood
Haydari, hartige “hang-op” en brood
Falafel, met harissa en brood (4 stuks)
Irfan’s voorgerecht (vanaf 2 personen), zaalouk, humuz, haydari, sarma, peynir ezme,
sigara böregi en brood
Abdhul’s voorgerecht (vanaf 2 personen), sigara böregi, sigara sucuk, falafel,
gefrituurde kippenvleugels, knoflooksaus en brood

Onze keuken is zondag t/m donderdag geopend tot
23.00 uur. V rijdag en zaterdag tot 23. 30 uur.

Alle Bizar Bazars worden geserveerd met rijst, Shirazmix, gefrituurde aardappelen, yoghurtsaus
met moesir en tàboulehsalade.
Bizar Bazar (vlees), gegrilde kebab van kalfsvlees, kip en groenten met een stoofpotje van
rundvlees, amandelen en kikkererwten en köfte van runder- en lamsgehakt
14,90€
p.p.
Bizar Bazar (vis), gegrilde spies van verse tonijn en garnalen met een stoofpotje van vis,
mosselen en tomatensaus
15,90€
p.p.
Bizar Bazar (vegetarisch), gegrilde paddenstoelenkebab met een stoofpotje van bonen en
pruimen, falafel, gegrilde artisjok en zaalouk
14,90€
p.p.

KINDERMENU, (de gehele dag te bestellen)
gegrild kipspiesje en falafel met gefrituurde aardappelen,
mayonaise, fruitsalade en een kinderijsje toe

6,90€

SUPPLEMENTEN
Extra aardappelen met mayonaise of extra rijst
Extra brood
Extra tàboulehsalade
Extra saus
Extra slagroom

2,75€
1,50€
2,75€
0,50€
0,50€

NAGERECHTEN (de gehele dag te bestellen)

Bahgrir ba Bastani, duizend-gaten-flensje, vanille-ijs en vers fruit
Yayla, milde Turkse yoghurt met honing en walnoten
Sjàrbàt Bàstàni, sorbetijs met vers fruit en mintsiroop
Oase met Ben & Jerry’s ijs (vanaf 2 personen), grand dessert met spekkoek, Turks fruit,
so-han, chocolademousse en vers fruit
Ben & Jerry’s ijs (shorties) in de smaken Cookie Dough, Chocolate Fudge Brownie,
Chunky Monkey en Strawberry Cheesecake

7,25€
4,90€
4,90€
6,50€

p.p.

3,90€

BIJ DE KOFFIE
Cheesecake met noten en dadels
Dudok appeltaart
Chocolade-truffeltaart
Baklava
Koffie of Thee BAZAR, koffie of thee met baklava, Turks fruit,
pàsh màk (’s zomers niet beschikbaar) en so-han
Koffie met Dudok appeltaart

4,25€
4,25€
4,25€
4,90€
4,75€
5,25€

BITTERGARNITUUR (de gehele dag te bestellen)

Bittergarnituur Bazar (vanaf 2 personen), sigara böregi, sigara sucuk, gerookte amandelen,
olijven, falafel en gefrituurde kippenvleugels met knoflook- en harissasaus
6,75€

p.p.

Sigara Sucuk, gefrituurd deegje met een vulling van kaas en sucuk (3 stuks)
Sigara Böregi, gefrituurde yufkarolletjes gevuld met feta, mint en peterselie (3 stuks)
Humuz, romige mousse van kikkererwten, olijfolie, tahini en brood
Haydari, hartige “hang-op” en brood
Peynir ezme, mousse van feta en paprikapuree en brood
Falafel, met harissa en brood
Calamari, gefrituurde calamares met knoflooksaus
Baleh Morgh, gefrituurde kippenvleugels met barbecuesaus
Gerookte amandelen, per portie
Gekruide feta, met brood
Gemarineerde olijven

4,90€
4,90€
4,90€
4,90€
4,90€
4,90€
6,90€
5,90€
3,25€
3,75€
3,25€

KOFFIE / THEE
Thee
Thee met mint
Koffie
Espresso
Cappuccino, Koffie verkeerd
Irish, French, Spanish Coffee of Bailey‘s Coffee
Carrajillo (espresso met Spaanse brandy)

(groot 3,75€)
(groot 3,90€)
(dubbele 3,25€)
(groot 3,75€)

MELK

2,00€
2,90€

Melk / karnemelk
Chocomelk (warm of koud / met slagroom 3,25€), Fristi

VERSE VRUCHTENSAPPEN

3,00€
4,75€

Jus d’orange, grapefruitsap
Jus d’orange, grapefruitsap (groot)

MINERAALWATER
Sourcy rood, Sourcy blauw
Kraanwater, per glas 0,50€ / per karaf 2,00€

(0,75 liter 5,50€)

FRISDRANKEN
Cola, Cola light, Seven Up, Sisi, Soda (33 cl)
Lipton Ice Tea
Lipton Ice Tea Green, Lipton Ice Tea Peach, Fernandes, AA-Drink
Bitter Lemon, Coca Cola, Tonic, Ginger Ale, Cassis
Royal Club Appelsap troebel 100% natuurlijk, Druivensap (bio), Tomatensap
Orangina, Rivella light
Red Bull

TAPBIER
Heineken glas
Wieckse Witte
Murphy’s Red

(fluitje 2,50€ / groot 3,90€)
(fluitje 3,25€)
(0,50 liter 5,50€)

FLESJES BIER
Duvel
Kriek
Affligem blond, Affligem dubbel
Affligem tripel
Efes, Turks bier
Heineken longneck
Desperados, Sol
Wieckse Witte rosé bier
Heineken 0.0, alcoholvrij bier
Amstel Radler

BINNENLANDS GEDISTILLEERD
Ketel 1, Vieux, Apfelkorn, Oude Bokma, Coebergh, Safari, Jägermeister

BUITENLANDS GEDISTILLEERD
Havana Club rum (wit/bruin), Gordon’s gin, Tequilla Silver, Wodka
Tequila Gold

WHISKEY
J.Walker Red, Jameson

PORT / SHERRY / VERMOUTH
Port (rood/wit), Sherry (medium/dry), Martini (wit/rood/dry)

APERITIEVEN / LIKEUREN
Campari, Malibu
Ouzo, Sambucca, Southern Comfort, Amaretto, Bailey’s, Frangelico, Kahlua, Raki,
Tia Maria, Drambuie
Cointreau, Grand Marnier

DIGESTIEVEN
Joseph Guy, Calvados, Grappa
Courvoisier, Martell

2,50€
2,75€
2,50€
2,25€
2,75€
5,90€
4,00€

2,50€

2,50€
3,00€
2,75€
2,50€
2,50€
2,90€
4,50€
2,90€
3,75€
3,50€
4,50€
3,00€
3,90€
4,00€
3,00€
3,00€
4,25€
3,75€
2,25€
2,25€
3,00€
4,25€
4,50€
4,50€
3,50€
3,25€
4,00€
4,25€
4,50€
5,00€

HUISWIJNEN
WIT / Monterre / Frankrijk (Sauvignon Blanc), frisse lichte wijn met
herkenbare tonen van citrus en groene appel
WIT / Lindemans / Australië (Chardonnay),
perfect ronde, fruitige wijn met uitgesproken aroma’s van rijp geel fruit
ROOD / Monterre / Frankrijk (Merlot),
soepele zachte helderrode wijn met lichte tannines en een frisse stijl
ROOD / Lindemans / Australië (Shiraz/Cabernet Sauvignon), mooie stevige wijn
met tonen van kersen en zwarte peper
ROSÉ / Monterre / Frankrijk (Grenache), frisse, droge rosé boordevol fruit met een
lichtkruidige afdronk
WIT ZOET / Couperin Moelleux / Frankrijk (Colombard/Ugni Blanc), zoete
ronde wijn met aroma’s van perzik en abrikoos
Onze wijnen zijn ook te bestellen per karaf 50cl. 12,00€ of per fles 19,50€

3,50€
3,50€
3,50€
3,50€
3,50€
3,50€

KAARTWIJNEN WIT
Luigi Bosca Finca La Linda / Argentinië (Chardonnay),
volle wijn gemaakt van 100% Chardonnay, zonder houtrijping
Drostdy-Hof WMC / Zuid Afrika (Sauvignon Blanc), sappige wijn met
aroma’s van passievrucht, meloen en ananas, stuivend en tropisch
Vincente Gandia Nebla / Spanje (Verdejo), frisse maar ook fruitige wijn met
groene tonen en een milde afdronk
Arbos / Italië (Pinot Grigio), Siciliaanse wijn met een frisse, rijke en kruidige
smaak

23,00€
21,00€
21,50€
21,50€

KAARTWIJNEN ROOD
L’Excellence de Bonassia / Marokko (Merlot/Cabernet Sauvignon), op eikenhout gerijpte zware wijn met tonen van zwarte peper
Luigi Bosca Finca la Linda / Argentinië (Malbec), kruidige wijn boordevol
kersen, een rijpe smaak en niet te zwaar
Bodegas Coto Rioja Crianza / Spanje (Tempranillo), warm aandoende wijn met
een bloemig bouquet en een volle afdronk
Pasqua Passimento Romeo & Juliet / Italië (Merlot/Corvina/Croatina),
heerlijk romantische Italiaanse wijn gemaakt van o.a. ingedroogde druiven

23,00€
23,00€
23,50€
28,00€

MOUSSERENDE WIJNEN
Follador Prosecco Frizzante / Italië (Prosecco), milddroge, fruitige, zacht
mousserende wijn
Follador Prosecco Frizzante / Italië (Prosecco), klein (20cl)
MVSA Cava Brut / Spanje (Parellada/Macabeo/Xarel-Lo), lichte, fruitige, florale
mousserende wijn met delicate tonen en een fijne mousse
Taittinger Brut Reserve / Frankrijk (Pinot Meunier/Pinot Noir/
Chardonnay), zuivere, verfrissende, orginele champagne met een milddroge mousse

BAZAR / AMSTERDAM
ALBERT CUYPSTRAAT 182 • 1073 BL AMSTERDAM
TEL. +31(0)20 675 05 44
all@bazaramsterdam.nl • www.bazaramsterdam.nl

HOTEL BAZAR / ROTTERDAM
Kamers in oosterse, Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse sferen
Eenpersoonskamer inclusief ontbijt, vanaf 70,00€
Tweepersoonskamer inclusief ontbijt, vanaf 40,00€ per persoon
WITTE DE WITHSTRAAT 16 • 3012 BP ROTTERDAM
TEL. +31(0)10 206 51 51
all@hotelbazar.nl • www.hotelbazar.nl

21,50€
5,50€
23,00€
55,00€

