
  

INFORMATIE GROEPSLUNCHES 

 
 

 

LUNCH 
Voor groepen van 16 personen of meer bieden wij onze uitgebreide lunch Nahar aan. Er zullen 

schalen met verschillende warme en koude lunchgerechten op tafel geserveerd worden. De 

gerechten worden geserveerd met pide (Turks brood). 

 

KOUDE HAPJES 

Humuz - Romige mousse van kikkererwten. 

Haydari - Hartige ‘hang-op’ met knoflook. 

Sarma - Gemarineerde druivenbladeren met een vulling van pilavrijst. 

Peynir Ezme - Mousse van feta- en paprikapuree. 

Zaalouk - Salade van gepofte aubergines, tomaat en knoflook. 

 

WARME HAPJES 

Sigara Boregi - Gefrituurd deegrolletje gevuld met feta, mint en peterselie. 

Baleh Morgh - Krokant gebakken kippenvleugels. 

Felafel - Gefrituurde balletjes van kikkererwtenmousse. 

Merguez – Lichtpikante Marokkaanse worstjes 

Kipspiesjes 

Aardappelwedges 

 

De kosten voor deze lunch bedragen € 13,50 per persoon, exclusief drankjes.  

 

 

 

VOORGERECHT 
U kunt de lunch ook gebruiken met vooraf een soep naar keuze, à € 6,50 per persoon: 

 

New Delhisoep 

Romige paprikasoep met tomaat, paprika en madraskerrie. 

 

Sopa Tunesi 

Rijk gevulde Tunesische vissoep, bereid met saffraan, zalm en zeevruchten. 

 

Mercimek Çorbasi 

Turkse linzensoep met gebakken sucuk en yoghurt. 

 
 

 



 

KEUZE UIT 5 HOOFDGERECHTEN  
Mocht u zich niet kunnen vinden in de door ons voorgestelde lunch, heeft u ook de 
mogelijkheid om ter plaatse zelf 5 gerechten van de kaart te kiezen, waaruit uw gasten een 
keuze kunnen maken. Let op: onze specialiteiten en het Extra Bazar Ontbijt zijn uitgesloten 
van deze optie. Deze optie is enkel beschikbaar voor groepen van 30 personen of minder. 
 

 

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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