Wij bieden u een uitgebreide menukaart voor al uw
bestellingen. Al onze grill gerechten zijn bereid op een
houtskoolgrill. Voor speciale wensen zijn wij altijd te vinden. In
principe is er van alles mogelijk, waaronder:
• Uitgebreid (lopend) buffet - Onbeperkt eten

(op donderdag t/m zondag)
Een ruime keuze uit allerlei vlees-, kip- en visgerechten, koude en
warme voorgerechten en heerlijk salades, onbeperkt eten en nagerecht
dat bestaat uit ijs. vers fruit, turkse yoghurt en andere specialiteiten

Prijzen

Do - Zo € 17,95 (Deze prijzen geldt niet op feestdagen)
De leeftijd van het kind bepaalt de prijs (tot 12 jaar).

• Verjaardagsfeest
• Bedrijfsjubileum
• Personeelsfeest
• Speciale presentaties
• Speciale Turkse avond
Bij onze bedrijfsvoering staat de wens van de klant centraal. U kunt het
zo gek niet bedenken of Turks Restaurant Saray kan het voor u regelen.

Catering: onze specialiteit

Geeft u thuis, op de zaak, voor familie, collega’s of vrienden een etentje,
receptie of feest, dan is Turks Restaurant Saray ook een uitstekend adres.
Wij verzorgen graag voor u de catering.
Denk bijvoorbeeld eens aan een zeer speciaal Turks buffet. Neem gerust
contact met ons op en wij verzorgen voor u een onvergetelijk etentje of
feest.

Openingstijden

maandag t/m zondag van 14.00 tot 23.00 uur
WWW.RESTAURANT-SARAY.NL

WARME DRANKEN
Koffie
Turkse koffie
Thee
Verse muntthee
Cappuccino
Irish coffee (whisky)
French coffee (Grand Marnier)
Italian coffee (Tia Maria)
Saray coffee (Amaretto)

2,25
2,75
2,25
2,50
2,75
6,25
6,25
6,25
6,25

FRISDRANKEN
Cola
Cola light
Sinas
7-Up
Cassis
Bitter lemon
Tonic
Spa rood
Spa blauw
Appelsap
Jus d’orange (Vers)
Rivella
Fristi
Lipton icetea
Chocomel

2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,95
2,25
2,40
2,15
2,40

HUISWIJNEN
Glas rode wijn
Glas witte wijn
Glas witte wijn (zoet)
Glas rosé
Karaf 0,5l
Karaf 1 liter

2,95
2,95
2,95
2,95
10,95
20,75

BIEREN
Tapbier
Heineken (fles)
Efes (Turks bier)
Hoegaarden (witbier)
Palm (bruin bier)
Malt bier (alcoholvrij)

2,25
2,45
2,75
2,50
2,50
2,35

STERKE DRANKEN
Jonge jenever
Port, Sherry
Martini, Apfelkorn, Malibu
Pisang Ambon, Baileys, Campari
Passoa, Safari, Vieux
Turkse likeuren
Grand Marnier, Tia Maria
Amaretto, Cointreau
Raki, Whisky, Bacardi, Wodka
Courvoisier (cognac)
Remy Martin (cognac)
Whisky Blacklabel

2,50
3,45
4,25
4,25
4,25
4,25
4,75
4,75
4,95
6,00
6,50
6,50

SOGUK MEZELER
KOUDE VOORGERECHTEN
7,50
1.		 Karisik meze
			Diverse soorten van koude voorgerechten
2.		 Tereyağli sarmisak
4,50
		
kruidenboter, gemaakt op de traditionele Turkse wijze,
		 met Turks brood uit eigen keuken
3. 		 Zeytin
4,95
		 olijven met speciale Turkse kruiden
4.
Beyaz peynir
5,95
		 gekruide fetakaas met Turks brood
5.		
Cacik
5,95
ingedikte Turkse yoghurt met komkommer, verse knoflook,
		 Turkse kruiden en peterselie, met Turks brood
6.		
Karides Cocktail
6,60
		 garnalen met tomaat, appeltjes en peterselie, in cocktailsaus
7.		
Çoban salatasi
5,95
		 herdersalade met tomaat, komkommer, rode ui, peterselie, 		
		 fetakaas, olijven en dressing.

SICAK ÖN YEMEKLER
WARME VOORGERECHTEN
8. 		
Soep van de dag
9. 		
Sigara böreği
		
bladerdeeg gevuld met fetakaas, tomaten, peterselie
		en Turkse kruiden
10.		
Izmir köfte
		
gebakken gehaktballetjes met diverse groenten, in licht
		
pikante tomatensaus, met Turks brood
11.		
Soslu mantar
gebakken champignons en verse knoflook, in roomsaus,
			
met Turks brood
12.		
Midye tava
			
gebakken mosselen met uien en tomaten in witte wijn met
		 roomsaus
13.		
Mantar dolma
champignons gevuld met kaas, verse knoflook en kruiden,
			
uit de oven

4,95
5,95

6,75

6,25

6,75

6,75

IZGARA ÇESİTLERİ
HOUTSKOOLGRILL GERECHTEN
14. 		 Döner Kebab
14,95
		 gegrild kalfsvlees 			
15.		 Şiş kebab
18,75
		 heerlijk gegrilde lamshaas
17,95
16. 		 Adana kebab
		 populairste kebabsoort uit Turkije van de spies, gemaakt van
		lamsgehakt met een licht pikante tomatensaus
17,75
17. 		 Çiftlik ızgara
heerlijk gegrilde kipdijfilet
17,75
18.
Tavuk şiş
heerlijk gegrilde kipfilet
17,75
19.		
Tavuk kanat
		 heerlijk gegrilde kippenvleugels
20. 		 Izgara köfte
17,95
		 gegrild lamsgehakt met diverse groenten in tomatensaus
21. 		 Dana biftek
18,50
		 gegrilde kalfsbiefstuk met champignons in roomsaus
18,95
22. 		 Bonfile
		 gegrilde ossenhaas met champignons, in roomsaus
23.		
Minyonet
21,95
gegrilde lamshaas, kipdijfilet, ossenhaas, kofte en diverse
		 groenten, aan een spies, op een bedje van geroosterd Turks
		 brood, met speciale mosterdsaus
24.		
Kuzu pirzola
17,95
		 gegrilde lamskoteletten (vijf stuks)
25.		 Patlican kebab
18,50
		 aubergine en gehakt van de spies met een licht pikeante
		tomatensaus
20,95
26. 		 1001 Gece
gecombineerd grillgerecht van lamshaas en kipfilet, aan de
		 spies, met ossenhaas en kebab, geserveerd met speciale 			
		1001-nacht-saus
27.		 Karişk izgara (mixed grill)
21,95
een combinatie van şiş kebab, kipfilet, lamskotelet,
		 köfte en ossenhaas
Al onze gerechten worden geserveerd met:
friet, rijst en garnituur.

TAVA ÇESİTLERİ
PANGERECHTEN

28.		 İskender
16,95
		 gesneden Turks brood met döner kebab, Turkse yoghurt,
verse knoflook en warme tomatensaus
29. 		 Piliç Topkapı
17,95
gebakken kipdijfilet met ui en paprika, in zoete chilisaus
19,95
30.
Tantuni
		 stukjes gebakken lamshaas met uien, groene peper,
courgettes, tomaten en verse knoflook, met gesmolten kaas
17,95
31. 		 Piliç sote
stukjes kipdijfilet met champignons, ui en paprika, in roomsaus
32. 		 Et sote
18,95
		 stukjes lamshaas met champignons, ui en paprika, in roomsaus
33. 		 Anatolia
19,95
		 stukjes gebakken ossenhaas met champignons, courgette,
tomaat en peterselie, geflambeerd met cognac

FIRIN YEMEKLERI
OVENGERECHTEN
34.
Ispanak güveç
18,75
			 lamshaas met champignons, ui, paprika en tomaat,
			 gestoofd met wilde spinazie en ei
18,50
35.
Tavuk güveç
ovengerecht bereid met kipdijfilet, ui, paprika, aubergines en
		 courgettes, afgemaakt met geraspte kaas, een zacht gerecht,
		 maar kan ook pikant
19,95
36.
Harem kebab
		 verrukkelijk Turks ovengerecht met stukjes lamshaas, courgette,
aubergine, ui, paprika, champignons, verse knoflook
		 en tomatensaus

Al onze gerechten worden geserveerd met:
rijst en garnituur

2-KİŞİLİK YEMEKLER
GERECHTEN VOOR 2 PERSONEN
37.		
Paşa Sofrası
		 Tafel van de Keizer: een overheerlijke vleesschaal voor
		 2 personen; een werkelijk vermaak voor het oog en een must
		 voor de echte vleesliefhebber

47,50

38.		 Sultan Sofrası
85,95
		 Saray biedt u een vorstelijk menu aan dat de tijden van
		 de Sultan doet herleven.
		 U begint uw maaltijd met een soep, gevolgd door een gemengd
		 voorgerecht, dat bestaat uit zowel warme als koude
		 voorgerechten. Laat u vervolgens verrassen door de kok met een
		 heerlijk hoofdgerecht. Voor het nagerecht kunt u een keuze
		 maken van de ijskaart. Tot slot kunt u kiezen voor een kopje
koffie of een (Turkse) likeur.

Boven genoemde gerechten kunnen wij uiteraard ook voor
meer dan twee personen bereiden

ÇOCUK LAR IÇIN
KINDERMENU tot 12 jaar
39.
Spaghetti bolognese
		 met bolognesesaus
40.
Kipnuggets
		kipnuggets
41.
Köfte
		 gegrilde gehakt
42.
Döner Kebab
		kalfsvlees
De kindermenu’s worden geserveerd met friet en garnituur

9,75
9,75
9,75
9,75

BALIK ÇESITLERI
VISGERECHTEN
18,50
43.		 Somonbaliği
		 gebakken zalmtournedos overgoten met een heerlijke
wilde spinazie en verse knoflook in roomsaus
44. 		 Karides Güveç
18,95
		 een heerlijk ovengerecht met garnalen, courgette,
uien en verse knoflook, in tomaten-roomsaus,
		 met gesmolten kaas
45.
Prenses
18,95
		 een zachte vis uit de Middellandse Zee met courgette,
		 aubergine, tomaten, uien en fetakaas, in tomaten-roomsaus,
		 uit de oven
46.
Dorado
18,95
		 Gegrilde dorado met diverse verse groenten en een licht
		 pittige gorgonzola roomsaus
		
47.
Büyük karides
20,50
		 gegrilde scampies met groente, aan de spies, met een speciale 		
		vissaus
18,95
48.
Alabalık
		 Gegrilde forel met diverse groente en wijnsaus
49.
Marina
18,95
		 ovengerecht, bereid met kabeljouw, ui, wilde spinazie
en verse knoflook, in roomsaus

ETSIZ YEMEKLER
VEGETARISCHE SCHOTELS
50.
Nohut ezme
16,95
		 zeer beroemd vegetarisch gerecht uit het Midden-Oosten,
		 bestaande uit gefrituurde schijfjes van gestampte
		 kikkererwten, overgoten met een heerlijk kaparazi-saus
		 en pijnboompitten
51.
Sebzeli güveç
17,95
		 overheerlijk groentegerecht met aubergines, paprika, ui,
		 wortel, champignons, courgettes, asperges en fetakaas,			
		 in roomsaus
52.
Yoğurtlu ıspanak
17,95
		 gebakken wilde spinazie met champignons, paprika, ui en
		 tomaten, met ingedikte Turkse yoghurt
Al onze gerechten worden geserveerd met:
rijst en garnituur

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

PIZZA’s

Margherita
7,50
tomatensaus, kaas
Borromea
8,50
tomatensaus, kaas en ham
Salami
8,50
tomatensaus, kaas en salami
Napolitana
9,50
tomatensaus, kaas, ansjovis, kappertjes en olijven
Funghi
8,50
tomatensaus, kaas en champignons
Fantastica
9,50
tomatensaus, kaas, champignons en ham
Siciliana
9,95
tomatensaus, kaas, gehakt, verse tomaten en groene peper
en fetakaas
Vegetaria
9,75
tomatensaus, kaas, champignons, ui, paprika, asperges en
kappertjes
Hawaï
9,50
tomatensaus, kaas, ham en ananas
Quattro Stagioni
9,95
tomatensaus, kaas, ham, salami, champignons, ui en paprika
Della Casa
9,50
tomatensaus, kaas, wilde spinazie, mozzarella en verse tomaten
Paesana
9,75
tomatensaus, kaas, ham, salami, champignons, spek en ui
Tonno
9,50
tomatensaus, kaas, tonijn en ui
Quatro Formaggi
10,75
tomatensaus en vier soorten kaas
Parma
9,95
tomatensaus, kaas, gehakt, paprika, champignons en ui
Döner
10,75
tomatensaus, kaas, döner, paprika, uien en champignons
Pollo
10,75
tomatensaus, kaas, kipdijfilet, ui, champignons en paprika
Frutti di mare
11,50
tomatensaus, kaas en diverse zeevruchten
Calzone
11,50
dubbelgevouwen pizza met tomatensaus, kaas, ham, salami,
gehakt, paprika, ui en champignons
Saray speciaal
12,95
dubbelgevouwen pizza met tomatensaus, kaas, döner kebab,
kipdijfilet, paprika, ui en champignons

NAGERECHTEN
73.		
Kinderijs
		 met slagroom
74.		
Verse fruitcocktail
75.		
Turkse yoghurt
		 (ingedikt) met honing en walnoten
76.		
Baklava
			met ijs en slagroom
77.		
Dame blanche
		 met slagroom en chocoladesaus
78.		
IJs
		 met mokkasaus, mokkalikeur en slagroom
79.		
IJs
		 met aardbeien en slagroom
80.		
IJs
		 met slagroom
81.		
Kadayıf tatlısı
		 kadayif (Turks nagerecht) met ijs en slagroom
82.		
Sorbet
		 Vanille ijs met verse fruit en slagroom

4,25
6,95
6,50
7,50
6,95
6,95
7,00
5,50
7,50
7,25

WARME DRANKEN
83.		
84.		
85.		
86.		
87.		
88.		
89.		
90.		
91.		

Koffie
Turkse koffie
Thee
Verse Muntthee
Cappuccino
Irish coffee (whisky)
French coffee (Grand Marnier)
Italian coffee (Tia Maria)
Saray coffee (Amaretto)

2,25
2,75
2,25
2,50
2,75
6,25
6,25
6,25
6,25

