
 

 

 

Restaurant Nazareth  tapa’s & grill 

            Afhaal menu-kaart 

➢ Voorgerechten 

➢ Salades 

➢ Desserts 

➢ Tapa’s arrangementen 

➢ Borrel box 

➢ Hummus gerechten 

➢ Gerechten specialiteiten 

➢ Grill gerechten 

➢ Kindermenu’s 

 

 

 

 

 

Alles met de letter “v” aangemerkt is aanduiding voor de  

vegetarische/vegenistische gerechten . 
 

 



 

 

Voorgerechten en salades / Mokabbelaat /  مقبالت  
 

1. Gobez mhammara / جبابا غنو  خبز, محمره, حمص و    Voor 2 personen  v   €  9,50                          

Geroosterd brood met tapanades van hummus, baba-Ganouj en mhammara                      

2. Bazenjaan hummus /  حمص باذنجان      v €  7,00    

Pittige geroosterde aubergine met groente, kikkererwten en saus   

3. Falafel Hummus /  فالفل حمص        Voor 2 personen v €  9,50 

Falafel hummus met salade en Arabisch brood 

4. Waraq Dawaly /  ورق دوالي              Voor 2 personen   €  9,00                

Druivenbladeren gevuld met kalfsgehakt en rijst 

5. Kobbe Maqleye / كبة مقلية        Voor 2 personen   €  8,50           

Twee burgulbal gevuld met kalfsvlees, ui en walnoten met salade en een saus van tahina 

6. Kobbe Maqleye vegetarisch /  8,50  €        كبة مقلية           

Twee burgulbal gevuld met diverse groenten met salade en een saus van tahina 

 

Soep naar keuze       p.p.   € 3,75  

7. Groenten soep, met vers gefruite groenten van het seizoen   

8. Friki-kippen soep van groen e tarwe, groenten en kippendij 

9. Soep van de dag 

 

Salades / Salata /  سلطة 

10. Salatat Farrouj /  فروجسلطة                                      € 8,50                                                                                   

Salade met kipfilet, croutons, parmezaanse kaas en mosterddressing 

11. Salatat Gibneh /  سلطة جبنه       v €  7,50        
Salade met geitenkaas, rucola, komkommer, tomaat en olijven  

 

12. Salatat al-tonna / 9,50  €       سلطة التونة       
Salade met tonijn, paprika, tomaat, olijven, rode ui en meloen, 

 

13. Salatat al-Robian / 10,50 €      سلطة الروبيان       

Salade met gegrilde garnalen, rucola, paprika, rode ui en olijfolie 

14. Salatat Nazareth /  الناصرةة سلط         v €  9,50         

Licht pittige salade van jonge spinazie met dadels, amandelen en rode ui  

15. Salatat Avocado / سلطة افوكادو                                                                v €  8,50          

Salade met avocado, komkommer, ei, granaatappel en walnoten 

120. Taboule / تبولة                                                                      v    €  8,00                      
Deze favoriete salade is gemaakt van peterselie, bulgur (gezonde tarwe),                                      

ui, sla, tomaat, komkommer, citroen en olijfolie                     

 



 

 

Tapas arrangementen  ( Aanbevolen )                                                             

Een feestelijke samenstelling van de meest populaire tapas  

 

 

 

 

 

 

70.  Arrangement Darawish,  6 verschillende tapa’s   p.p.     € 25,00            

Arrangement van diverse heerlijke mediteraanse tapa’s                                                 

inclusief twee vlees soorten v.d. barbeque 

71.  Arrangement Vegetarisch,  6 verschillende tapa’s   p.p.      25,00      

72.  Arrangement Veganistisch, 6 verschillende tapas    p.p.      25,00 

73.  Arrangement Gluten vrij,    6 verschillende tapa’s      p.p.       25,00 

74.  Arrangement Lactose vrij,  6 verschillende tapa’s  p.p.     25,00 

75. Arranement exclusief  barbecue (extra vlees)  6 tapa’s  p.p.     35,00 

76. Arrangement vegetarisch & vis exclusief   6 tapa’s   p.p.     35,00 

 

 

Dessert , Nagerecht specialiteiten 

16. Baklawa                   €  6,00   

17. Knafeh, het meest bekende arabische zoete gerecht     €  7,00                         

18. Avocado-yoghurt met nootjes, pistache en granaatappel   €  6,00                

19. Eenar, Arabische yoghurt met honing, walnoten en suikerkaneel  €  6,00              

20. Katayef  een authentiek zoet Arabisch nagerecht       €  7,00 

zacht deeg gevuld met walnoot, pistache, kaneel, rose water en suiker 

 

 

 



 

 

Hoofdgerechten / Wajabaat / وجبات                                                

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met een mooie bijpassende variatie van salade, 

saus, aardappeltjes of rijst 

Hummus gerechten (kikker erwten en sezamzaad) 

20. Hummus  /  حمص       v € 13,00   

21. Hummus Falafel /  حمص فالفل       v € 16,00        

22. Hummus Falafel wlahme /  20,00 €     حمص فالفل ولحمه     
Hummus met falafel en kalfsgehakt 

23. Hummus wlahme /   20,00 €      حمص ولحمه     
Hummus met kalfsgehakt en nootjes 

24. Hummus Kofta /  20,00 €       حمص كباب    
Hummus met kofta van kalfsvlees 

25. Hummus bazenjaan w-feter /  حمص باذنجان وفطر     v € 18,00    
Hummus met gebakken aubergine en champignons 

26. Hummus Shoarma         € 20,00    
Hummus met shoarma  van kalfsvlees 

Hoofd gerechten specialiteiten 

30. Bazenjaan belgodra / بالخضره  ننجاباذ      v  17,50           
Aubergine gevuld met groente, chili paper en kikker erwten geserveerd                                          

met rijst en yoghurt-saus 

31. Fleefleh belkodra /  ار فليفلة محشية خض      v  17,50           
Paprika's gevuld met gefruite groenten in tomatensaus geserveerd met rijst 

32. Roz of Friki Belgodra / رز بالخضره     v  15,00       
Rijst of Friki (groene tarwe)  met verse groenten van het seizoen 

33. Gambas,  Samak Qreedes /  29,50       سمك قريدس            
Gebakken gamba's in citroensaus met knoflook 

34. Dorade, Samak ba'as elabahar Maqle / 29,50    سمك باس البحر مقلي            
Gebakken (hele vis) dorade met een saus van tahina 

35. Bazenjaan belahme / 20,00       باذنجان باللحمة           
Aubergine gevuld met groenten, kalfsvlees, chili paper en kikker erwten                                                    

geserveerd met rijst en yoghurt-saus 

36. Fleefleh lahmah /  ية لحمةشمح فليفلة          20,00           
Paprika's gevuld met groenten en kalfsvlees in tomatensaus geserveerd met rijst 

37. Friki Bej'aaj /  بجاج كه فري         18,00        
Groene tarwe met kippedij, groenten, nootjes en Arabische yoghurt 

38. Daood Basha / شااب  داوود                   18,00                            
Oosters gekruide gehaktrolletjes in tomatensaus en ui geserveerd met rijst 

39. Roz Mansaf /  18,00        رز منسف       
Rijst met stukjes kippedij, kalfsgehakt en nootjes 

40. Fahita Saaj / 18,50       فاهيتا صاج                           
Kipfilet, paprika, ui, mais en champignons geserveerd op een saajbrood                  

41. Msaggan Falastini Saaj /  صاج                            18,50     مسخن فلسطيني  
Stukjes kippedij met ui, olijfolie, limoen en sumak geserveerd op een saajbrood 



 

 

 

Grillgerechten van de egg green (barbecue) 

 

Onze grillgerechten worden  geserveerd met salade, aardappeltjes of rijst en sausjes  

42. Palestijnse Shoarma          17,00  

Kalfs- en kalkoenvlees van het spit 

43. Palestijnse Shoarma  met groenten en kaas        20,00  

Kalfs- en kalkoenvlees van het spit met groenten en gesmolten kaas                          

44. Mix grill, vijf soorten vlees                                                                                 29,50                                                                                     

45. Shish-kebab,  kalfsgehakt spiesen met gebakken ui en tomaat     18,50         

                                                          

46. Shish Daj'aaj, Kipfilet spiesen met gebakken groenten     22,50       

48. Gegrilde lamskoteletjes, overgegoten met een pittige olijfolie-limoensaus   27,50 

49. Spareribs van varkensvlees                     22,50   

Keuze uit: zoet, barbecue of pittig 

50. Spareribs extra voor de grote eter       32,50 

 

 

Kindermenu   

 

56. Kipnuggets met patat, mayonaise en appelmoes met    €  9,50 

 

57. Kippendij met patat of rijst          10,50 

 

58. Zoete spareribs met patat, mayonaise en appelmoes       14,50 

 

59. Vier tapas arrangement :  pasteitjes en kip met rijst of patat      14,50  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Borrel box                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De borrelbox is geliefd !  

Thuis genieten van heerlijke hapjes bereid op ahthentieke wijze met heerlijke 

smaken (koud en warm)!                                                               

Wij hebben natuurlijk ook de vegetarische variant!                                                     

 

Te bestellen vanaf twee personen  voor  € 18,50  P.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gevulde deeg relloetjes (warm)                                                                                         
Alle gerechtjes worden geserveerd met frisse salade 

90. Fahita Saaj,  vijf rolletjes gevuld met     10,00                                                                                              
Kipfilet, paprika, ui, mais en champignons geserveerd op een saajbrood                  

91. Msaggan Falastini Saaj , vijf rolletjes gevuld met     10,00                           
Stukjes kippedij met ui, olijfolie, limoen en sumak geserveerd op een saajbrood 

93. Olijven Saaj,  vijf rolletjes gevuld met     v 10,00                               

Olijven, wortels, paprika, zwarte bonen, vinkel en olijf olie 

94. Spinazie saaj,  vijf rolletjes gevuld met     v 10,00                               

Mix van spinazie, uien, citroen en sumak kruiden 

95. Manakeesh Saaj, vijf rolletjes gevuld met    v 10,00                         

Labani (Hang op Arabische yoghurt), Zaatar (Tijm) en olijf olie     

96. Mix Saaj rolletjes 12 stuks       22,00                                 

Mix van verschillende vullingen  

97. Mix Saaj Vegatarische  12 stuks     v 22,00                

Mix van verschillende vullingen  

 

 


