IZGARA

HOUTSKOOLGRILL

KUZU SIS 						18,95
Mals lamsvlees op een spies

ADANA						16,95
Traditionele spies van pittig gekruid lamsgehakt

KUZU PIRZOLA					19,95
Mals lamskoteletten

KOFTE 						16,95
Traditioneel gekruid lamsgehakt

KASARLI KOFTE 					17,95
Gekruid lamsgehakt gevuld met kaas en diverse groenten

TAVUK GOGSU					17,95
Gemarineerde kipfilet

BEYTI						18,95
Gekruid lamsgehakt gewikeld in lavasbrood,geserveerd
met yoghurt en auberginepuree

BONFILE						25,95
Gekruide malse ossenhaas

TAVUK SIS						16,95
Spies van gemarineerde kippendijfilet

YOGURTLU KEBAB				18,95
Gekruid lamsgehakt op een bedje van geroosterd brood,
overgoten met tomatensaus, geserveerd met yoghurt.

KARISIK IZGARA					24,95
Turkse mixed grill bestaande uit kipfilet, kofte, kuzu sis,
lamskotelet en ossenhaas

LOKUM						24,95
250 gr. Madaillon Ossehaas

BEYMEN TEPSI 2 PERSONEN 			59,95

TAŞFIRIN

UIT DE STEENOVEN

PATLICAN GUVEC				15,95
Gestoofd lamsvlees met tomaat, groene peper en
knoflook in tomatensaus

SEBZELI GUVEC					13,95
Gestoofd seizoengroenten

TURLU GUVEC 					13,95
Gestoofd lamsvlees met aubergine, courgette,
champignon, tomaat, paprika en knoflook

KUZU TANDIR					18,95
Gestoofde lamsschouder

COMLEK KURU FASULYE			

13,95

Traditionele witte bonen met lamsvlees bereid in
een aardewerken stoofpot

TAŞFIRIN PIDE

+- 100CM

STEENOVEN PIDE

FINDIK LAHMACUN				4,95
Kleine lahmacun met gekruide gehakt

ETLIEKMEK					13,95
Traditionele pide met gehakt

MEVLANA						14,95
Pide met gehakt, feta kaas en dille

PEYNIRLI						12,95
Pide van diverse kaassoorten en frisse dille

KUSBASI						15,95
Pide met fijngesneden lamsvlees

ISPANAKLI						11,95
Pide met spinazie, feta kaas en dille

Mixed grill, stoofpot van lamsvlees en aubergine geserveerd
met diverse groenten, salade, witte rijst en bulgur

SUCUKLU						12,95

BURGER

SEBZELI						11,95

TOT 18:00 UUR

BEYMEN BURGER				9,95
Traditioneel lamsgehakt burger, Inclusief friet

CHEESE BURGER				11,95
Traditioneel lamsgehakt burger met cheddar kaas,
Inclusief friet

CHICKEN BURGER				9,95
Gegrilde kipfilet burger, Inclusief friet

Pide met Turkse worst en kaas

Vegetarische pide

PATATESLI PIDE					11,95
Pide met aardappelen

BALIK

VIS

SOMON						19,95
Gegrilde zalm, gerserveerd met diverse groenten,
aardappelen en hollandaise saus

CUPRA						19,95
Dorade filet met frisse dillesaus

JUMBO KARIDES TAVA		

DAGPRIJS

Gebakken Jumbo garnalen Turks tava met roomboter,
geserveerd met diverse groenten en aardappelen

ÇORBALAR

SICAK MEZELER

SOEPEN

MERCIMEK						4,95
Traditionele linzensoep

TAVUK						4,95
Traditionele kippensoep

SALATA

ICLI KOFTE 2 STUKS		

WARME TAPAS

		

6,95

Gebakken tarwe rol gevuld met gekruid lamsgehakt en
gemalen walnoten

KAYSERI MANTI					9,95
Turkse pastabuideltjes gevuld met gekruid gehakt, overgoten
met yoghurt, knoflook en tomatensaus

		
KARIDES						7,95

SALADE’S

Gepaneerde garnalen met een frisse vissaus van dille

MEVSIM						5,95
Seizoens salade van diverse sla soorten gemarineerd
met chef’s diverse kruiden

Ruccola salade met parmezaanse kaas, cherrytomaat,
pijnboompitten enb balsamicodressing.

GAVUR DAGI					5,95
Fijngesneden tomaat, ui, paprika, peterselie en walnoten
met verse kruiden en granaatappelsap

Salade met gegrilde kipfilet en parmezaanse kaas.

SOĞUK MEZE

Bladerdeeg gevuld met fetakaas en dille

ARNAVUT CIGERI				6,95

ROCCA 						5,95

TAVUKLU SEZAR SALATA			

SIGARA BOREGI					5,95

Gebakken lamslever met fijn gesneden rode ui

MANTAR DOLMA					6,95
Gevulde champignons met kaas, diverse kruiden en
roomboter uit de oven

KARIDES GUVEC					7,95
Garnalen in roomsaus, knoflook, tomaten en kaas uit de oven

9,95

KOUDE MEZZE’S

ACILI EZME					4,95
Fijngesneden pikante groene peper, peterselie,
ui en walnoten

TATLILAR

DESSERTS

DONDURMALI IRMIK HELVASI		
Verhitte griesmeel gevuld met vanille ijs

HAYDARI						4,95

5,95

KAZAN DIBI					5,95

Turkse roomyoghurt met knoflook, mint en dille

Romige melkpudding met gekarameliseerd onderlaag,
geserveerd met vanille ijs en kaneel

CERKEZ TAVUGU				6,95

BEYMEN IJS					5,95

Fijngesneden kipfilet met grof gemalen walnoten,
kruiden en romige dressing

Keuze uit: Vanille, Chocolade, Aardbei geserveerd
met slagroom

HUMUS						4,95

BAKLAVA						5,95

Traditionele mezze van kikkererwten

CACIK						4,95
Frisse tapenade van komkommer, diverse kruiden en
yoghurt

RUS SALATASI					4,95
Salade van fijn gesneden aardappelen, kikkererwten,
augurk en wortel in romige saus

MIX MEZE						19,95
Diverse tapas voor 2 personen

TAVA YEMEKLER

UIT DE PAN

Authentiek Turkse nagerecht van meerdere lagen
bladerdeeg, gemalen pistache, geserveerd met ijs

HAVUC DILIMI					5,95
Baklava punt met vanille ijs

SUTLAC						4,95
Traditionele Turkse rijstpudding

BEYMEN TATLI 2 PERSONEN 			19,95
Schaalmix van traditionele Turkse nagerechten geserveerd
met ijs en verse vruchten

#TA ARTEN VAN ASLI
SNICKER BROWNIE CHEESECAKE

6,95

RED VELVET CAKE				6,95

KUZU ET SOTE					17,95

RED VELVET OREO CHEESECAKE

Gebakken stukjes lamshaas met diverse groenten

CARROT CHEESECAKE			6,95

TAVUK SOTE					15,95

BROWNIE					4,95

Gebakken kippendijfilet met diverse groenten in een romige saus

a m sterd a m - rot terd a m - ta nger

We love Turkish Food!

WWW.BEYMEN.NL

#BEYMENRESTAURANT

6,95

