
 

 

Voorgerechten  / Mokabbelaat /  مقبالت                                                                                    

 

1. Gobez mhammara / خبز, محمره, حمص ومتبل    v   €  8,50                           

Geroosterd brood met tapenades van hummus, mtabbal en mhammara                                                         

2. Gobez w-Zaa'tar w-Labane / لبنةو                                                                 v €  7,50           خبز وزعتر 

Geroosterd brood geserveerd met de hoogste kwaliteit zaa'tar uit Palestina,                                      

Labane (Arabische hangop) en olijfolie                                                                                      

3. Falafel Hummus / فالفل حمص      v €  7,50 
Falafel hummus met salade en Arabisch brood 

4. Waraq Dawaly / 6,50  €                   ورق دوالي                

Druivenbladeren gevuld met kalfsgehakt en rijst 

5. Kobbe Maqleye /  6,50  €       كبة مقلية           

Burgulbal gevuld met kalfsvlees, ui en walnoten geserveerd met salade en tahina 

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

Burgulbal gevuld met groenten geserveerd met salade en tahina 

7. Hnaine / حنينه        v €  9,50                 

Geroosterde Majdoel dadels en walnoten met geitenkaas en honing  

8. Spinazie rolletjes        v €  6,50   

Twee deegrolletjes gevuld met spinazie, ui en lemon geserveerd met salade 

9. Fahita en Msaggan                     €  6,50     

Twee deegrolletjes gevuld met kip en groentes geserveerd met salade 

10. Nazareth proeverij voor twee personen (Keuze uit vegetarisch of vlees)   € 22,50   

Proeverij voorgerechten van tapenades, hummus, falafel, kobbe en fattoush-salade                                

 

 

 

Salades / Salata / سلطة   

11. Salatat Farrouj /  فروجسلطة                                      €  8,50                                                                             
Salade met kipfilet, croutons, parmezaanse kaas en mosterddressing 

12. Salatat Gibneh /  سلطة جبنه       v €  8,00        
Salade met geitenkaas, rucola, komkommer, tomaat en olijven  

 

13. Salatat al-tonna /  10,00 €       سلطة التونة       
Salade met tonijn, paprika, tomaat, olijven, rode ui en meloen 

                                                                                                                                           

14. Salatat al-Robian / 12,50 €      سلطة الروبيان       
Salade met gegrilde garnalen, rucola, paprika, rode ui en olijfolie 

15. Salatat Nazareth /  الناصرةسلطة         v €   9,50         
Licht pittige salade van jonge spinazie met dadels, amandelen en rode ui  

16. Salatat Avocado / سلطة افوكادو                                                               v €   9,50          
Salade met avocado, komkommer, spinazie, radijsh, granaatappel en walnoten 

17. Chamandar / سلطة  شمندر             Nieuw     v  €  8,50 

Heerlijk en creatief, salade zonder kruiden                                                                                      

Rode bieten, tros tomaat, lente ui, labaneh, zaa'tar, granaatappel en olijfolie 



 

 

 

Hummus gerechten 
Al onze hummus gerechten worden geserveerd met eigen gemaakt tafelzuur, Arabisch 

brood, patat, salade en olijven 

20. Hummus  /  حمص       v € 16,50   

21. Hummus Falafel /  حمص فالفل      v € 19,50        

22. Hummus Falafel wlahme /  24,00 €     حمص فالفل ولحمه     

Hummus met falafel en kalfsgehakt 

23. Hummus shawarma /   24,00 €      حمص ولحمه     

Hummus met shoarmavlees van het spies  

24. Hummus Kofta / 24,00 €       حمص كباب    

Hummus met kofta van kalfsvlees 

25. Hummus bazenjaan w-feter /  حمص باذنجان وفطر    v € 22,00    

Hummus met gebakken aubergine en champignons 

 

 

 

 

 

 

           

Soepen / Shoraba /   شوربة        
                                                                                                                                                                                                                                  

17. Shorabat Khodra /  شوربة خضار       v   6,00                                                                                 

Soep met vers gefruite groenten van het seizoen                                                                                                     

18. Shorabat Friki / فريكه    شوربة        6,50                                                                           

Soep met friki (groene tarwe) en kippedij    

19. Shorabat Adas /  عدسشوربة                   v   6,00                                                                           
Soep met linzen, ui en limoen  (meest bekende soep in de regio)  

 

 

 

Kindermenu  

  

26. Kippendij met patat of rijst        11,50 

 

27. Zoete spareribs met patat, mayonaise, ketchup en appelmoes    16,50 

 

28. Vier tapas arrangement :  pasteitjes en kip met rijst of patat    17,50  

 

29. Kipnuggets met patat, mayonaise en appelmoes       9,50 

 

 



 

 

Hoofdgerechten / Wajabaat / وجبات    

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met een bijpassende variatie van salade en 

aardappeltjes of rijst 

31. Roz Belgodra / رز بالخضره      v 20,00         

Rijst  met verse groenten van het seizoen 

32. Bazenjaan belgodra /  بالخضره باذنجان      v 22,50           

Aubergine gevuld met groente, chili paper en kikker erwten geserveerd                                          

met rijst en yoghurt-saus 

33. Bazenjaan belahme /  25,00      باذنجان باللحمة           

Aubergine gevuld met groenten, kalfsvlees, chili paper en kikker erwten                                                    

geserveerd met rijst en yoghurt-saus 

34. Fleefleh belkodra / ار فليفلة محشية خض      v 22,50           

Paprika's gevuld met gefruite groenten in tomatensaus geserveerd met rijst 

35. Fleefleh lahmah / 25,00        فليفلة محشية لحمة           

Paprika's gevuld met groenten en kalfsvlees in tomatensaus geserveerd met rijst 

36. Friki Bej'aaj /  25,00       فريكه بجاج        

Groene tarwe met kippedij, groenten, nootjes en Arabische yoghurt 

37. Daood Basha / 24,00                داوود باشا                            

Oosters gekruide gehaktrolletjes in tomatensaus en ui geserveerd met rijst 

38. Roz Mansaf /  24,00       رز منسف       

Rijst met stukjes kippedij, kalfsgehakt en nootjes 

39. Friki Belgodra / بالخضره  فريكه      v 22,50        

Friki (groene tarwe)  met verse groenten van het seizoen 

40. Fahita Saaj / 24,00       فاهيتا صاج                           

Kipfilet, paprika, ui, mais en champignons geserveerd op een saajbrood                  

41. Msaggan Falastini Saaj /   صاج                            24,00     مسخن فلسطيني 

Stukjes kippedij met ui, olijfolie, limoen en sumak geserveerd op een saajbrood 

42. Daj'aaj Msahab /  23,00       دجاج مسحب      

Gegrilde kippenbout met gebakken aardappeltjes en een licht pittige saus    

43.  Kobbe Sabaneg /  23,00          كبه وسلطة سبانخ         

Twee burgulballen met spinazie salade en rijst 

44. Ma'aloube Falistin/ مقلوبة فلسطين  voor 2 personen    65,00   

Het bekende gerecht uit Palestina, omgekiepte pan van rijst en groente                             

met kip, kalfsgehakt, nootjes, Arabische yoghurt en salade    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grillgerechten   Vlees en Vis 
 
Onze grillgerechten worden  geserveerd met een bijpassende variatie van salades,          

gebakken aardappeltjes of rijst en sausjes  

 

49. Gegrilde lamskoteletjes, overgegoten met een pittige olijfolie-limoensaus   29,50          

50. Spiezen ossenhaas,          29,50 

      Drie spiesen/steaks van ossenhaas met een pittige saus van limoen en chili          

51. Mix grill, vijf soorten vlees                                                                                 

38,00                                                                                                        Kip, kalfskebab, 

lams kotelet, sparerib en kalkoen-shoarma       

52. Mix grill, voor twee personen        75,00 

53. Spiezen mix,           35,00 

Vier gegrilde spiesen van ossenhaas, kipfilet, kalfsgehakt en entrecote  

54. Shish-kebab,  kalfsgehakt spiesen met gebakken ui en tomaat    26,00 

55. Shish Daj'aaj, Kipfilet spiesen met gebakken groenten     26,00       

56. Spareribs van varkensvlees                     29,50            

Keuze uit: zoet, barbecue of pittig 

57. Spareribs extra voor de grote eter        39,50 

58. Kalfsshoarma schotel         25,00 

59. Kalfsshoarma schotel met groente van paprika en ui      26,00 

60. Entrecote steak van de barbecue met een pittige saus van limoen en chili   29,50 

 

 

 
61. Samak Qreedes / 35,00        سمك قريدس            

Gebakken gamba's in citroensaus met knoflook 

64. Kabeljauw           35,00              

gebakken Kabiljauw in olijfolie citroensaus 

63. Samak ba'as elabahar Mashwe /  مشويسمك باس البحر      39,00            

Dorade (hele vis)  met een saus van tahina 

64. Salamon /   35,00        سمك السلمون              

gebakken zalm in olijfolie citroensaus 

65. Samak mix schotel         45,00            

Drie vis soorten op een schotel 

 

      

 

 

 



 

 

 

 

4 gangen mezze arrangementen  (minimaal 2 personen)                                                            

Wij serveren u de meest populaire mezze gerechten                       

naar keuze van de kok 

                                          

190.  Darawish       p.p.  32,50 

      

191.  Deluxe       p.p. 37,50      

 

192.  BBQ, met extra vlees      p.p. 47,00    

 

193. VIS, met extra vis      pp. 47,00 

 

194.  Vegetarisch       p.p.  32,50                                                                                                                                                                 

 

195.  Vegetarisch deluxe, met vis    p.p. 37,50 

 

196.  Veganistisch         p.p.  32,50 

 

197.  Veganistisch deluxe, met vis    p.p.  37,50 

 

198. Glutenvrij       p.p. 32,50 

 

199. Glutenvrij deluxe      p.p. 37,50 

 

200.  Lactosevrij       p.p. 32,50      

 

201.  Lactosevrij deluxe     p.p. 37,50 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DESSERT  

 

170. Fruitschaal met fruit van het seizoen         7,50 

171. Dame blanche, vanille-ijs met slagroom en chocoladesaus      7,50 

172. Banana royal, vanille-ijs met slagroom, warme banaan en chocoladesaus   8,50 

173. Vruchtensorbet, yoghurtroomijs met vruchten en nootjes     8,50 

174. Meloensorbet, meloenroomijs met verse meloen       8,50                                                                   

175. Proeverij Nazareth van ijs en lekkernijen     12,50 

176. Proeverij Nazareth van ijs en lekkernijen voor twee personen  22,50 

177. Kindersorbet          5,50 

 

 

Nagerecht specialiteiten 

 

178. Baklawa,  twee stukjes met vulling van pistache en pinda’s                  7,50 

179. Baklawa met ijs en slagroom        9,50 

180. Knafeh, het meest bekende Palestijnse zoete nagerecht (indien voorradig)    7,50 

 

181. Avocado-yoghurt met nootjes, pistache en granaatappel     7,00                

182. Eenar, Arabische yoghurt met honing, walnoten en suikerkaneel    7,00                

 

183. Katayef, een authentiek zoet Arabisch nagerecht        7,50 

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

  

184. Fatirat Gibneh, zoet bladerdeeg gevuld met roomkaas     7,00 

 

 

185. Bordu-ahn, sinaasappel met pistache nootjes, granaatappel en honing    6,50 

 

 

186. Halawiyaat Nazareth, proeverij van onze zoete specialiteiten   12,50 

         

187. Halawiyaat Nazareth voor twee personen     22,50 

 

188.  Kannetje Arabische koffie met baklawa en knafeh voor twee personen  22,50 

189. Dessertwijn Chateau Heritage 20%       6,50 



 

 

Koude dranken 

Verse Jus de Orange           3,75 

Verse wortel-sap           3,75 

Cola             2,90 

Cola light            2,90 

Cola zero            2,90 

Fanta             2,90 

Sprite              2,90 

Cassis              2,90 

Rivella             2,90 

Bitter lemon               2,90 

Tonic                   2,90 

Ginger Ale                2,90 

Ice tea sparkling               2,90 

Ice tea green                2,90 

Applesap             2,90 

Spa blauw               2,90 

Spa rood                      2,90 

Fristi                  2,90 

Chocolademelk                  2,90 

Spa blauw fles            4,50    

Spa rood fles              4,50 

Karaf water van ½ L           2,50 

Karaf water van 1L           3,50 

Warme dranken 

Koffie             3,00 

Espresso            3,00  

Dubbele espresso           4,50 

Cappuccino            3,50  

Warme chocolademelk            3,00 

met slagroom            3,50 

Arabische koffie met kardemom in een kannetje voor twee personen     6,50 

Arabische koffie en Baklawa voor twee personen     13,00 

Irish coffee            8,50 



 

 

Thee Specialiteiten 

Thee, verschillende smaken naar keuze         2,75 

Verse munt thee met honing             3,50 

Marroco thee met munt, theepot  voor twee personen       8,50 

Enar thee. Kaneel en gember met walnoten, theepot  voor twee personen    8,50 

Meramia, echte salie “Salvia officinalis”, theepot  voor twee personen                 8,50 

Komijnen-citroenen thee, theepot  voor twee personen       8,50 

                

 

Bier 

Beirut, zacht Libanees biertje, wordt gebrouwen uit gerst en hop                  4,50 

Bier van de tap            3,25 

Bier van de tap  ½ liter           6,50 

Heineken            3,25 

Hertog Jan            3,25 

Radler             3,35 

Wieckse Witte            3,25 

Heineken alcohol vrij           3,25 

Radler alcohol vrij           3,25 

Affligem, triple / blonde / double         4,75 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

Gedestilleerd 

Arak, Nationale sterke drank 50% alcohol      5,50                                               

kruidige anijs likeur uit Libanon 

Berenburg         4,00 

Jenever          4,00 

Bessen jenever         4,00  

Jagermeister         4,00 

Bacardi          4,50  

Cognac L.Roje          7,50 

Whiskey Ballantine’s                   5,00 

Whiskey J.Walker black        6,50 

Whiskey J.Walker red        5,00 

Whiskey J.Walker gold        9,00 

Chivas regal 12y        7,50 

Chivas regal 18y        9,50 

Jack Daniels         5,00  

Vodka  Smirnoff / Absolut       4,50  

Dry gin          4,50 

Hendrick’s gin of Scotland       7,50  

Tequila           4,00 

Amaretto           4,00 

Baileys          4,00    

Tia Maria         4,50 

Cointreau          4,50 

Sambuca           4,50 

Campari         3,50 

Grand marnier         4,50  

Licor 43          4,50 

Safari          4,50 

Passoa           4,00 

Malibu           3,50 

Pina Colada         3,50   

Southern comfort        5,00 

Martini Bianco / Rosso        3,50 

Port Ramos Pinto        4,00  

Sherry medium dry of sweet        4,00 


