KAHVALTI (tüm gün sipariş verilebilir)

Ekstra Bazar, mükellef kahvaltı şunlardan oluşuyor: pide, açma ve simit, terbiyelenmiş
beyaz peynir, baharatlı krem peynir, kaymak, kayısı reçeli, bal, bin gözeli krep, taze meyveli
yoğurt, haşlanmış yumurta, hindi salamı, sucuk, bir adet taze portakal suyu ve bir adet kahve
veya çay
iki kişilik
Sağlıklı kahvaltı, meyve salatasıyla az yağlı Türk yoğurdu ve bir bardak taze portakal suyu
Bin gözeli krep (baghrir), bal ve tereyağıyla Kuzey Afrika usulü krep

MEZELER (tüm gün sipariş verilebilir)

10,00€
19,00€
6,90€
5,90€

BEIDES, ekmek ile servis yapılan omlet
- sade (doğal)
- baharatlı beyaz peynir ve domatesli
- sucuk ve dolmalık biberli

6,00€
7,00€
7,00€

SANDVİÇLER
Pita falafel, sarımsak soslu
Fırından sucuk ve Hollanda peynirli pita
Pita merguez (Kuzey Afrika’ya ait bir tür sucuk), sarımsak soslu
Baharatlı beyaz peynir ve domatesli pide
Sağlıklı pide, tavuk sarması, Hollanda peyniri, haşlanmış yumurta ve yoğurt soslu
Lavaş arasında tahinde terbiyelenmiş ve fırınlanmış kuzu eti ile soğan halkaları,
ayşekadın fasulyesi, dolmalık biber, mantar ve harissa sosu
Pideyle ızgarada tavuk çöp şiş, köri mayonezi ile

Baleh Morgh, barbekü sosuyla kızartılmış tavuk kanatları
5,50€
5,50€
7,25€
5,00€
6,25€
8,25€
7,25€

SALATALAR
Kalamar Salatası, kızartılmış kalamar taze tabule salatası ve sarımsaklı sos
Falafel Salatası, falafel ile taze tabule salatası ve sarımsaklı sos
Tavuk Salatası, ızgarada tavuk çöp şişle taze tabule salatası
Zaluk Salatası, közlenmiş patlıcan, domates ile taze tabule salatası ve terbiye edilmiş zeytin

9,25€
8,25€
9,25€
8,90€

HAFİF YEMEKLER
Tepsi Böreği, fırınlanmış yufkalar arasında beyaz peynir, salata, haydari, zeytin, ceviz ve taze
baharatlarla servis yapılır
Dürüm, dana ve kuzu kıymasından kebap ve piyaz moesir sarımsaklı yoğurt sosu ve lavaş
arasında dürüm
Lahmacun, kuzu kıyması ve domatesten Türk usulü pizza, sarımsaklı sosla servis yapılır
(Ayrıca € 6,50 için peynir ile sipariş edilebilir)
Humus ile dana eti, dilimlenmiş kuzu eti sıcak humus ile taze tabule salatası ve lavaş
Kebabe Baleh Morgh, barbekü soslu tavuk kanadı ızgarası, yağda kızartılmış patates
Öğle yemeği Dàndè, ızgaradan hazırlanmış, barbekü soslu ve kızartılmış patatesli kuzu
kaburgası (± 400gr.)
Pita kuzu köfte, ızgara kuzu kıyma burger, incir ve Antep fıstığı, soğan, harissa sosu,
domates, sucuk ve ajur ile servis yapılır

8,90€
7,25€
6,25€
10,90€
10,25€
13,25€
10,50€

ÇORBALAR
Tunus çorbası, zengin içerikli Tunus usulü balık çorbasında, safran, somon balığı, deniz
ürünleri ile hazırlanmıştır
Yeni Delhi çorbası, domates, dolmalık biber ve Madras (Hindistan baharat karışımı) körili
kaymaklı dolmalık biber çorbası
Mercimek Çorbası,sucuk, yoğurt ile mercimek çorbası
Tüm çorbalar kapaklı çömlek kasede de sipariş edilir (2 kişilikten itibaren)

Sigara Böreği, içerisinde beyaz peynir, nane ve maydanozla sigara gibi sarılı kızartılmış
yufka (3 adet)
Sarma, salamura asma yaprağı arasında pirinçli sarma, yoğurt ve sarımsaklı sosla moesir
(4 adet)
Kalamar Salatası, sarımsak soslu kızartılmış kalamar
Humus, kremalı nohut ezmesi, zeytin yağı, tahin ve ekmek
Haydari, tuzlu süt kesmiği (“hang op”) ve ekmek
Falafel, harisa soslu falafel, salata ve ekmek (4 adet)
İrfan’ın meze tabağı (2 kişilikten itibaren), zaluk, humus, haydari, sarma, peynir ezmesi ve
sigara böreği ve ekmek
Abdul’ün meze tabağı (2 kişilikten itibaren), sigara böreği, sigara sucuk, falafel,
kızartılmış tavuk kanadı , sarımsak sosu ve ekmek

MÜKELLEF ÖĞLEN YEMEĞİ (iki kişilikten itibaren)

Nahár, mükellef öğlen yemeğinde zaluk, haydari, humus, peynir ezme, sarma, sigara böreği,
tavuk şiş, falafel, kızartılmış tavuk kanadı, merguez, kızartılmış patates ve terbiyeli zeytin bulunur 11,90€

k.b.

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

k.b.

6,50€

k.b.

6,25€

ANA YEMEKLER (saat 16.30 ‘dan itibaren)
Günün yemeği, değişken spesiyalite

Kuskus (et), ızgara kuzu eti kebabı, tavuk ve sebzeler, kavrulmuş sebze, Shirazmix ve, safran
sosu
Kuskus (balık), taze şiş tuna ve karides, kavrulmuş sebze, Shirazmix ve safran sosu
Dolmé, fırında dolmalık biber, patlıcan ve lahana iç olarak dana kıyma ve pirinç pilav, domates
sosu, haydari ve yağda kızartılmış patates
Tavuk şiş kebap, safran ve yoğurt içinde terbiye edilmiş tavuk göğsü ızgara kebabı, pirinç
pilavı, köri mayonez, haydari ve yağda kızartılmış patates
Yoğurtlu Adana, sığır ve kuzu kıyması ızgarası lavaş ile, pirinç, ızgarada domates, yoğurt
sosu moesir ve haydari
Piliç Şiş Kebab, marine edilmiş tavuk but filesi kebabı, pirinç pilavı ile, haydari ve kızarmış
patates
Royal Persian Kuzu, kuzu yahnisi, nohut, bademli pirinç pilavı ve haydari
Dàndè, hafif terbiyelenmiş kuzu kaburgası (± 700gr.) barbekü sos, türlü, yağda kızartılmış
patates ve lavaş
Kuzu köfte, incir ve Antep fıstığı ile karıştırılmış kuzu kıyması ızgarası, haydari ve kızartılmış
patatesle servis yapılır
Meeghoe, şiste karidesler acılı körili sosta, ızgarada sebzeler, pirinç pilavı, ve taze salata
Kuzu İncik, fasulye ve erik ile baharat soslu güveç içinde, Shirazmix, pirinç pilavı, yoğurt
soslu moesir ve tabule salatası

VEJETERYAN YEMEKLER (saat 16.30 ‘dan itibaren)

8,90€

13,75€
13,90€
12,75€
13,75€
13,25€
13,25€
11,50€
16,50€
12,75€
13,25€
15,25€

Tepsi Böreği, fırınlanmış yufkalar arasında beyaz peynir, salata, haydari, zeytin, ceviz ve
8,90€
taze baharatlarla servis yapılır
Musamma, patlıcan, patates, tofu, peynir, fındık içi, domatesli fırın yemeği, salata, pirinç
9,90€
pilavı ve haydari
Gh’ti Koekoe, yeşil ve sarı koekoe, ızgarada portobella mantar, falafel, ızgarada domates,
12,90€
soğan kompostosu, zeytin, lavaş, pirinç pilavı ve haydari.

5,90€
5,90€
5,90€
10,50€

SPESİYALİTELER iki kişilikten itibaren (saat 16.30 ‘dan itibaren)

Etlerimizin hepsi helaldir
****************
B üy ük mut fağımız Pazar’ dan Perşembe’ ye kadar 23: 00,
C uma ve Cumartesi 24: 00’ a kadar açıktır.

Tüm Bizar Bazar’lar pirinç pilavı, Shirazmix, kızartılmış patates, yoğurt sosu moesir ve
tabule salatayla servis yapılır
Bizar Bazar (et),ızgara kuzu kebabı, tavuk ve sebze ile dana güveç, badem ve nohut ve dana
ve kuzu kıyma köfte ile
Bizar Bazar (balık), şişte taze tuna ve karides ızgara ile balık güveç, midye, domates sosu
Bizar Bazar (vejetaryen), ızgarada mantar kebabı, fasulye ve erik güveci, falafel, ızgara
enginar, ızgara domates ve zaluk

15,50€

k.b.

16,25€

k.b.

15,50€

k.b.

ÇOCUK MÖNÜSÜ (tüm gün sipariş verilebilir)
ızgara tavuk çöp şiş ve falafel ile kızartılmış patates, mayonez, meyve salatası ve çocuk
dondurması

7,25€

İLAVELER
İlave patates ve mayonez veya ilave pirinç pilavı
İlave ekmek
İlave tabule salatası
İlave sos
İlave krem şanti

2,90€
1,75€
2,90€
0,50€
0,50€

YEMEK SONRASI
Baghrir ba Bastani, dondurma ve muhallebiyle bin gözeli krep
Yayla, Bal ve krem şantili hafif Türk yoğurdu
Sjàrbàt Bàstàni, meyve ve nane şuruplu dondurmalı sorbet
Ben & Jerry’s dondurma Oasis (2 kişilikten itibaren), kaymaklı dondurma ile spekkoek,
Lokum, so-han, çikolatalı krema ve taze meyveden oluşan tatlı
Ben & Jerry’s dondurma (shorties), Cookie Dough, Chocolate Fudge Brownie, Chunky
Monkey ve Strawberry Cheesecake çeşitleri

7,50€
5,25€
5,25€
6,50€

k.b.

3,60€

KAHVE YANINDA
Çerezli ve hurmalı peynirli kek
Dudok elmalı pasta
Çikolatalı pasta
Baklava
BAZAR Kahve veya Çay, baklava, lokum ve kahve veya çay, pàş-mak (’yazları mevcut
değildir) ve so-han
Kahve ve Dudok elmalı pasta

4,50€
4,50€
4,50€
4,95€
4,90€
5,75€

TUZLU GARNİTÜRLER (tüm gün sipariş verilebilir)

Bazar tuzlu garnitür (2 kişilikten itibaren), sigara böreği, sigara sucuk, tütsülenmiş badem,
zeytin, falafel ve kızarmış tavuk kanatları, sarımsaklı sos ve harisa sos

Sigara Sucuk, içinde sucuk ve peynirle kızartılmış sigara yufka (3 adet)
Sigara Böreği, içerisinde feta peyniri, nane ve maydanozla sigara gibi sarılı kızartılmış
yufka ruloları (3 adet)
Humus, kremalı nohut ezmesi, zeytin yağı, tahin ve ekmek
Haydari, tuzlu süt kesmiği (“hang op”) ve ekmek
Peynir ezmesi, beyaz peynir ve dolmalık biber püresi, ve ekmek
Falafel, harisa soslu falafel, salata ve ekmek
Kalamar, kızartılmış kalama, sarımsak sosu ile
Baleh Morgh, barbekü sosla kızartılmış tavuk kanatlar
Tütsülenmiş bademler, porsiyon başına
Baharatlı beyaz peynir, ekmek ile
Terbiye edilmiş zeytin

6,90€

k.b.

5,25€
5,25€
5,25€
5,25€
5,25€
5,25€
7,25€
6,25€
3,50€
3,75€
3,50€

KAHVE / ÇAY
Çay
Naneli çay
Kahve
Espresso
Cappuccino, bol sütlü/kremalı kahve
İrlanda, Fransız , İspanyol Kahvesi veya Bailey’s Coffee
Carrjilo (İspanyol brandi li espresso)

(büyük 3,75€)
(büyük 3,90€)
(büyük 3,50€)
(duble 3,25€)
(büyük 3,75€)

SÜT SÜT
Süt / ayran

2,00€
2,90€

Şokosüt (sıcak veya soğuk / kaymaklı 3,25€), Fristi

TAZE MEYVE SULARI
Portakal, greyfurt suyu
Portakal, greyfurt suyu, büyük

3,25€
4,90€

MADEN SUYU
Sourcy kırmızı & mav
Çeşme suyu, bardak başına 0,50€ / sürahi başına 2,00€

(0,75€ litre 5,50€)

MEŞRUBATLAR

Kola, Diyet kola, Seven Up, Sisi, Soda (33 cl)
Lipton Ice Tea
Lipton Ice Tea Green, Lipton Ice Tea Green, Fernandes, AA Drink
Bitter Lemon, Koka Kola, Tonik, Zencefilli gazoz, Cassis
Royal Club Appelsap troebel (%100 doğal), Üzüm suyu (doğal), Domates suyu
Orangina, Rivella light
Red Bull

FIÇI BİRA
Heineken bardakla
Wieckse Witte (Beyaz Bira)
Murphy’s Red

(22 cl 2,50€ / büyük 3,90€)
(22 cl 3,25€)
(0,5 litre 5,50€)

ŞİŞE BİRA
Duvel 
Kriek

Affligem sarı, Affligem duble
Affligem üçlü
Efes, Türk birası 
Heineken, uzun şişe 
Desperados, Sol
Wieckse Witte rose bira
Heineken 0.0, alkolsüz bira
Amstel Radler

YERLİ DAMITIK İÇKİLER

Ketel 1, vieux, apfelkorn (elmalı içki), Eski Bokma, Coebergh, Safari, Jägermeister

YABANCI DAMITIK İÇKİLER

Pampero rum (beyaz/kahverengi), Tanqueray cin, Tequilla gümüş, Votka
Tequilla altın

VİSKİ /BURBON

J.Walker Red, Jameson, Glenfiddich

PORT / SHERRY / VERMUT

Porto (şarabı / beyaz), Sherry, Martini (beyaz / kırmızı / sek) 

APERİFLER / LİKÖRLER
Campari, Malibu

Ouzo, Sambucca, Southern Comfort, Amaretto, Bailey’s, Frangelico, Kahlua, Raki,
Tia Maria, Drambuie, Licor 43
Cointreau, Grand Marnier 

HAZMETTİRİCİ İÇKİLER
Joseph Guy, Calvados, Grappa
Courvoisier, Martell

2,50€
2,75€
2,50€
2,25€
2,75€
6,25€
4,25€

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€

SÜREKLİ MEVCUT ŞARAPLARIMIZ
BEYAZ / Monterre / Fransa (Sauvignon Blanc), hafif sek, limonsu ve yeşil elma
lezzetine sahip şarap
BEYAZ / Lindemans / Avustralya (Chardonnay), serinletici, saf bir içimi olan
mükemmel ahenkli Chardonnay. Olgun sarı meyve aromalı şarap
KIRMIZI / Monterre / Fransa (Merlot), yumşak berrak kırmızı, hafif tanen ve ferah
stil şarap
KIRMIZI / Lindemans / Avustralya (Şiraz/Cabernet Sauvignon), siyah orman
meyvelerinin ve yarı belirgin kara biber lezzeti cazip aroması
PEMBE / Monterre / Fransa (Grenache), ferahlatıcı, kuru rose, meyve tadı, baharat
tadı
BEYAZ TATLI / Couperin Moelleux / Fransa (Colombard/Ugni Blanc), tatlı,
ahenkli, şeftali ve kayısı aromalı şarap
Şaraplarınızı karaf başına 50cl 12,00€ / şişe başına 19,50€ olarakta sipariş
edebilirsiniz
Luigi Bosca Finca ‘La Linda’ / Arjantin (Chardonnay), meşe ağacında yıllanmamış % 100 Chardonnay ile yapılmış dolu şarap
Drostdy-Hof WMC/ Güney Afrika (Sauvignon Blanc), çarkıfelek, kavun ve ananas,
aromalı sulu şarap
Vincente Gandia Nebla / İspanya (Verdejo), taze, meyvemsi şarap, yeşil tonlar ve
yumuşak içimiyle
Arbos / İtalya (Pinot grigio), ferah, zengin ve baharatsı tadı ile Sicilya şarabı

3,25€
4,00€
4,25€
4,50€
5,00€

3,50€
3,50€
3,50€
3,50€

23,00€
21,00€
21,50€
21,50€

MENÜ ŞARAPLARI KIRMIZI
L’Excellence de Bonassia / Fas (Merlot/Cabernet Sauvignon), meşe ağacında
yıllanmış, karabiber tonları olan ağır şarap
Luigi Bosca Finca la Linda / Arjantin (Malbec), kirazlı, olgun tat ve fazla ağır
olmayan baharatsı şarap
Bodegas Coto Rioja Crianza / İspanya (Tempranillo), sıcak bir etki bırakan,
çiçekli buket ve tam içimli bir şaraptır
Pasqua Passimento Romeo & Juliet / İtalya (Merlot/Corvina/Croatina), Aynı
zamanda kurulmuş üzüm ile yapılmış romantik İtalyan şarabı

23,00€
23,00€
23,50€
28,00€

KÖPÜKLÜ ŞARAP
Follador Prosecco Frizzante / İtalya (Prosecco), hafif kuru, meyvemsi, yumuşak
köpüklü şarap 
Follador Prosecco Frizzante / İtalya (Prosecco), küçük (20cl)
MVSA Cava Brut / İspanya (Parellada/Macabeo/Xarel-Lo), yumuşak meyvemsi
köpüklü şarap, saman sarısı renk ve narin, çiçeksi tonlarında
Taittinger Brut Reserve / Fransa (Pinot Meunier/Pinot Noir/Chardonnay),
ferah, uyumlu ve hafif, şampanya

HOTEL BAZAR / ROTTERDAM

3,50€

3,50€

MENÜ ŞARAPLARI BEYAZ

4,25€
4,50€
4,50€

3,50€

Uzak Doğu, Afrika ve Güney Amerika atmosferinde odalar
1 kişilik oda, kahvaltı dahil 70,00€ başlayan fiyatlarla
2 kişilik oda, kahvaltı dahil kişi başı 40,00€ başlayan fiyatlarla
WITTE DE WITHSTRAAT 16 * 3012 BP ROTTERDAM
TEL. +31(0)10 2065151
all@hotelbazar.nl * www.hotelbazar.nl

BAZAR / AMSTERDAM
ALBERT CUYPSTRAAT 182 * 1073 BL AMSTERDAM
TEL. +31(0)20 6750544
all@bazaramsterdam.nl * www.bazaramsterdam.nl

21,50€
5,50€
23,00€
55,00€

TÜRK

