
  

INFORMATIE GROEPSDINERS 

 
 
 

Voor groepen van 16 personen of meer bieden wij een speciaal menu aan. 
 

 
VOORGERECHT 
Ons voorgerecht voor groepen is een mix van gerechten, bestaande uit verschillende kleinere 
gerechten, waaronder Sigara Böregi, Zaalouk, Felafel en Humuz. Het voorgerecht wordt 
geserveerd met brood.  
 
 

HOOFDGERECHT  
Als hoofdgerecht zullen wij Bizar Bazar vlees, Bizar Bazar vis of Bizar Bazar vegetarisch 
serveren. Deze gerechten zullen geserveerd worden op schalen in het midden van de tafel 
voor twee tot vier personen.  
 
 

Bizar Bazar vlees  

Gegrilde kebab van kalfsvlees, kip en groenten met een stoofpotje van 

rundvlees, amandelen en kikkererwten en köfte van runder- en lamsgehakt 

 

Bizar Bazar vis 

Gegrilde spies van verse tonijn en garnalen met een stoofpotje van vis, 

mosselen en tomatensaus. 

 

Bizar Bazar vegetarisch 

Gegrilde paddenstoelenkebab met een stoofpotje van bonen en pruimen, 

falafel, gegrilde artisjok en zaalouk. 

 

Alle Bizar Bazar gerechten worden geserveerd met rijst, Shirazmix, 

gefrituurde aardappelen, yoghurtsaus met moesir en tàboulehsalade. 

 

NAGERECHT 
Als nagerecht bieden wij de verrassende Oase aan, een grand dessert bestaande uit 
spekkoek, Turks fruit, so-han, chocolademousse, vers fruit en een Ben & Jerry’s ijsje.  

 



 

KEUZE UIT 5 HOOFDGERECHTEN  
Mocht u zich niet kunnen vinden in de door ons voorgestelde hoofdgerechten, heeft u ook de 
mogelijkheid om ter plaatse zelf 5 hoofdgerechten van de kaart te kiezen, waaruit uw 
gasten een keuze kunnen maken. Deze optie is enkel beschikbaar voor groepen van 30 
personen of minder. 
 

 

PRIJZEN  
Bizar Bazar vlees:   € 18,00 p.p.  
Bizar Bazar vis:   € 18,00 p.p.  
Bizar Bazar vegetarisch: € 15,90 p.p.  
 
Voorgerecht voor groepen:  € 7,50 p.p.  
Nagerecht voor groepen:  € 7,50 p.p.  
 

 

DRANKEN 
Alle dranken zullen op basis van nacalculatie worden berekend. Wij hebben geen 

drankarrangementen. De prijzen van onze dranken kunt u vinden op de menukaart 

bijgevoegd in de email. 

 

********** 

Deze informatie is enkel van toepassing op groepen van 16 personen of meer. Voor groepen 
van 15 personen of minder kunt u à la carte bestellen. 
 

********** 

Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u een reservering 
wilt maken of vragen heeft, verzoeken wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met 
ons.  
 
 
 
 
BAZAR  
Witte de Withstraat 16  
3012 BP Rotterdam  
T: +31-(0)10-206 51 51  
res@hotelbazar.nl  
www.hotelbazar.nl 
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http://www.hotelbazar.nl/

