
 

 

V e r r a s s i n g s m e n u  € 2 9 , -  

Kunt u niet kiezen? Laat uzelf verrassen met een driegangenmenu 
samengesteld door de keuken 

 

 

VOORGERECHTEN 

 
Sambosa*             5 
Deeg flapjes gevuld met gepureerd aardappelen en kikkererwten 
 
Mantoe**             7 
Gestoomde pasta buideltjes gevuld met gekruid rundergehakt, geserveerd met 
tomatensaus en yoghurt topping 
 
Chabli kebab          6 
Gebraden schijfjes van kalfsvlees gehakt, gemarineerd met Afghaanse kruiden 
 
Daal soep*            5 
Unieke gele linzen soep met Afghaanse kruiden geserveerd met slagroom 
topping. Mogelijk zonder slagroom te serveren voor veganisten 
 
Salade*           4 
Een combinatie van verschillende groente en huisgemaakte dressing 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Vegetarisch 
**Ook vegetarisch mogelijk 
***Veganistisch 
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RIJSTGERECHTEN € 17,- 

Bij elke rijst kunt u drie bijgerechten kiezen 

Rijstgerechten 
 
Kabuli*           
Rijst met als topping rozijnen, fijngesneden worteltjes, amandelen en pistache. Dit rijst 
dankt zijn naam aan de hoofdstad Kabul, Afghanistan. 
Ook mogelijk te serveren met een stukje gesmoorde lamsschenkel (+ €1) 
 
Narenj*           
Licht zoete rijst met als topping fijngesneden sinaasappelschil, amandelen en pistache. 
Dit rijst is zeer speciaal, wat vroeger enkel in koninklijke huizen werd klaargemaakt. 
 
Saffraan palaw*** 
Witte rijst met als topping saffraan en zuurbes. Een lekker lichte rijst, dat ook vaker 
word gekozen bij vleesgerechten. 
 
Narenj chalaw*** 
Witte rijst met als topping fijngesneden sinaasappelschil, amandelen en pistache. 
 
Bijgerechten  
(mogelijk extra te bestellen voor €4,50) 
 
Banjan* 
Gebraden aubergine, geserveerd met als topping yoghurt en droge mint. Mogelijk 
zonder yoghurt te serveren voor veganisten 
 
Kadoe* 
Gebakken pompoen met Afghaanse kruiden geserveerd met als topping yoghurt en 
droge mint. Mogelijk zonder yoghurt te serveren voor veganisten 
 
Ghulpie*** 
Gesmoorde bloemkool bereid met Afghaanse kruidensaus. 
 
Kachaloe*** 
Gestoofde aardappel met erwten bereid met Afghaanse kruiden. 
 
Sabzi*** 
Mals gestoven spinazie bereid met Afghaanse kruiden en een snufje verse koriander. 
 
Kofta 
Mals gestoven kalfsvlees gehakt, gemarineerd met Afghaanse vlees kruiden. 
 
Qorme morgh 
Malse gestoven kippendijenfilet, gemarineerd met Afghaanse kip kruiden. 
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VLEESGERECHTEN 

Geserveerd met brood en salade  
Ook mogelijk rijst te bestellen voor €5,50* 

 
Morgh kebab          17 
Malse gegrild kipfilet spiesjes gemarineerd met Afghaanse kipfilet kruiden 
 
Tikka kebab          18 
Malse gegrild kalkoenvlees spiesjes gemarineerd met Afghaanse vlees kruiden 
 
Kebab dash          19 
Malse lamsvlees klaargemaakt in steenpan in de oven gemarineerd met Afghaanse 
vlees kruiden 
 
Mix kebab           19 
Mix van malse gegrild kipfilet en kalkoenvlees spiesjes 
 

SPECIALITEIT 
 

Morgh shekampor (vanaf 4 personen)      17 p.p. 
Onze speciale gerecht die door weinigen in Afghanistan wordt klaargemaakt. Het is een 
koninklijke gerecht wat werd geserveerd voor grotere groepen. Een hele kip gevuld met 
rozijnen, pistache’s, amandelen en wortels geserveerd in een schaal met rijst. 

Dit gerecht wordt alleen klaargemaakt indien u het bij uw reservering minimaal een dag 
van te voren heeft aangegeven. 
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DESSERT 

Ferni            4 
Afghaanse pudding, klaargemaakt met melk, een snufje kardemom en amandelen met 
als topping pistache. 
 
Shola zard           4 
Afghaanse rijstepap, klaargemaakt met rijst, saffraan, een snufje kardemom, 
amandelen en pistaches. 
 
Jala ijs           5 
IJs geserveerd met huisgemaakte topping. 
 
Banana split          6 
IJs en fruit tussen vers gespleten banaan met als topping chocolade en aardbei 
saus. 
 
Warme chocolade cake        6 
Chocolade cake, klaargemaakt in de oven en geserveerd met een bolletje ijs. 
 
Huisgemaakte Afghaanse ijs       7 
IJs klaargemaakt met volle melk, slagroom, mango, pistaches, amandelen en 
walnoten. 
 

Verrassingsdessert (2 personen)       10 
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NON-ALCOHOLISCHE DRANKEN 

WARME DRANKEN 

Koffie            2 
Decafeïne            2 
Espresso           2,5 
Dubbel espresso          4 
Cappuccino           2,5 
Latte macchiato          3 
Afghaanse thee          2,5 
Groene thee met een snufje kardemom 

FRISDRANKEN 

Coca cola/Cola zero         2 
 
Fanta sinas/ Fanta Cassis         2 
 
Chaudfontaine still/sparkling (25cl)       2 
 
Ice Tea/Green Tea          2,5 
 
Tonic            2,5 
 
Appelsap           3 
 
Jus d’orange           3 
 
Bitter lemon           2,5 
 
Sprite            2,5 
 
Mango smoothie          5 
 
Rayhan           4 
Afghaanse frisse drankje met chiazaad en limoensap      
 
Energy Mojito          4 
Non-alcoholic Mojito met Redbull, limoen, verse munt, rietsuiker en ijsklontjes    
 
Chaudfontaine still/sparkling (75cl)        5 
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ALCOHOLISCHE DRANKEN 

WIJNEN 

Croix D’or Chardonnay (Droge witte wijn)      3,5
         
Konigstropfen (Zoete witte wijn)        3,5
         
Villa don carlos (Cabarnet sauvignon, droge rode wijn)     3,5 
        
Cielo pinot grigio (Droge rose)        3,5 
           
Per fles           21 

LIKEUREN 

Tia Maria            4 
 
Cuarenta y tres           4 
 
Disaronno           4 
 

STERKE DRANKEN 

Jack Daniel’s           5 
 
Jonny Walker (Black Label)          6 
 
Jonny Walker (Red Label)         4 
 
Bacardi           4 
 
Absolut Vodka          4 
 
Vodka Tonic          7 
 
Srewdriver           7 
Vodka, Jus d’orange en ijsklontjes 
 
Mojito           7 
Rum, bruisendwater, limoensap, munt, rietsuiker en ijsklontjes 
 
Mermaid Mule          8 
Blauwe curaçao, vodka, limoensap, gemberbier en ijsklontjes 


