VAN HARTE
WELKOM
BIJ SARAY
Lekker genieten van heerlijke gerechten.
Van dinsdag tot en met vrijdag vanaf 17.00 uur
en zaterdag en zondag vanaf 16.00 uur.
Maar SARAY biedt u veel meer dan dat.
U kunt bij ons terecht voor de volgende evenementen:

Bedrijfs- en familiefeesten
Recepties
Buikdansoptredens
Feestavonden met live-muziek
Op maandag uitsluitend geopend voor groepen op afspraak
Lopend buffetten
Mogelijkheid op maat gemaakte groepsmenu’s
Nu ook take-away!

VOORGERECHTEN KOUD
Diverse koude mezes, Turkse tapas

Salades geserveerd met Turks brood
Haydari
Turkse yoghurt met komkommer, knoflook, peterselie en mint

€ 4,25

Patlican
Fijngehakte gestoofde aubergine, gekruid op authentieke wijze

€ 4,25

Peynir Ezme
Tapenade bereid met fetakaas, walnoten, tomaten, bieslook en diverse kruiden € 4,25
Shab Havuç
In stukken gesneden wortel gebakken in een zoetige-lichtpikante tomatensaus € 4,25
Humus
Fijn gepureerde kikkererwten gekruid volgens eigen recept

€ 4,25

Baharatli Yag
Turks brood met kruidenboter

€ 3,75

Brood met assorti van bovenstaande voorgerechten

€ 8,40

VOORGERECHTEN WARM

Mercimek Çorbasi
Traditionele Turkse linzensoep

€ 5,10

Tavuk Çorbasi
Kippensoep op zijn Turks bereid

€ 5,10

Lahmacun
Turkse pizza met gekruid gehakt, ui, verse tomaten en peterselie

€ 5,90

Mididey Köfte
Gekruide gehaktballetjes in tomatensaus met knoflook

€ 5,90

Sigara Böregi (3 stuks)
Filodeeg rolletjes gevuld met gekruide feta

€ 5,90

Peynir Kizartma
Gebakken jonge geitenkaas met honing en walnoten

€ 6,50

Mantar Dolma
In de oven gebakken champignons gevuld met kaas,
overgoten met een heerlijke saus

€ 5,30

Sicak Speciaal (2 personen)
Assorti van warme voorgerechten

€ 13,80

Saray Speciaal (2 personen)
Assorti van warme en koude voorgerechten

€ 17,90

VEGETARISCHE
HOOFDGERECHTEN
Alle gerechten worden geserveerd met tarwerijst,
gebakken aardappelen, rauwkostsalade en sauzen

Enginar Tava
Gestoofde artisjokken bereid met courgette en paprika
gegratineerd met Turkse geitenkaas

€ 14,50

Etsiz Fantazi
Vegetarische fantasie van de kok

€ 15,70

Ispanakli Talas
Deeg gevuld met champignons, spinazie en
Turkse geitenkaas

€ 15,90

Patlican
Gevulde aubergine met verscheidene groenten,
kaas en walnoten

€ 15,90

Etsiz Talas
Deeg gevuld met paprika, ui, aubergine, courgette en
champignons gegratineerd met kaas

€ 15,90

TWEE PERSOONS
GERECHTEN
Alle gerechten worden geserveerd met tarwerijst,
gebakken aardappels, rauwkostsalade en sauzen

Karisik Izgara Mixed grill
Met kalfs- en lamshaas, Adana gehakt, kalkoenfilet en kipfilet

€ 47,00

Meze Sofrasi (Tapas Menu)
Diverse Turkse mezes (kleine gerechtjes) verdeeld
over 3 gangen

€ 48,90

Asmien Sofrasi
Zes gangen tapas menu bestaande uit diverse
warme en koude gerechten met daarbij koffie en likeur naar keuze

€ 51,90

Acinin Fantazisi
Verrassing van de chef geserveerd op een sierlijke schaal

€ 47,00

Raki Sofrasi Op traditionele wijze tafelen
Een zes gangen diner bestaande uit zo’n twaalf gerechten
en een grand dessert

€ 67,50

HOOFDGERECHTEN
Alle gerechten worden geserveerd met tarwerijst,
gebakken aardappelen, rauwkostsalade en sauzen

Piliç Siste
Gegrilde kipfilet met paprika en ui aan de spies

€ 17,50

Adana Kebab
Turkse specialiteit uit de plaats Adana
Gekruid lams- en kalfsgehakt aan de spies

€ 17,50

Rosto
Gevuld lams- en kalfsgehakt met spinazie, Turkse kaas
en knoflook, overgoten met tomatensaus

€ 18,50

Alibaba
Lamsstoofschotel met courgette, aubergine, paprika,
ui en knoflook

€ 17,50

Piliç Talas
Deeg gevuld met kipfilet, champignons, paprika en ui,
gegratineerd met kaas

€ 17,50

Kuzu Pirzola
Fijn gemarineerde lamskoteletten van de grill

€ 18,50

Tava Kapama
Diamantbiefstuk of lamshaas met courgette, aubergine,
paprika, ui en knoflook in kruidige tomatensaus

€ 18,50

HOOFDGERECHTEN
Alle gerechten worden geserveerd met tarwerijst,
gebakken aardappelen, rauwkostsalade en sauzen
Rozet Siste
Lams- en kalfsbiefstuk, kipfilet aan de spies

€ 19,50

Mix Grill
Lams- en kalfsbiefstuk, Adana gehakt, kip- en kalkoenfilet

€ 23,50

Saray Kebab
Fijn gekruide lamshaas van de grill

€ 18,50

Sis kebab
Fijn gemarineerde blokjes kebab aan de spies

€ 17,50

Balik Güvec
Diverse vis en zeevruchten bereid met courgette, paprika en uien

€ 18,60

Avci Kebab
In deeg gewikkelde gegrilde kipfilet, lams- en kalfsbiefstuk
aan de spies, samen met ui en tomaat, uit de oven

€ 20,50

Üsküdar
Fijn gekruide lamsbout uit de oven met aubergine, tomaat,
ui, paprika, champignons, courgette en knoflook

€ 19,50

Yogurtlu Kebab
Fijn gekruide stukjes ossenhaas op een bedje van geroosterd
brood overgoten met yoghurt-knoflook en tomatensaus

€ 21,50

Sultan Sarma
Diamanthaas biefstuk met uien en champignons overgoten
met champignon-roomsaus

€ 23,50

HOOFDGERECHTEN
(vis)
Alle gerechten worden geserveerd met tarwerijst,
gebakken aardappelen, rauwkostsalade en sauzen

Levrek Izgara
Zeebaars in zijn geheel gegrild geserveerd met een
olijven-knoflook dressing

€ 18,60

Karides Tava
Gepelde gamba’s gebakken met groenten en knoflook
in tomaten-roomsaus

€ 18,80

Kilic Balik
In citroen gemarineerde zwaardvisfilet met groenten

€ 18,40

DRANKEN

Frisdranken

€ 2,20

Verse Jus

€ 3,50

Chocolademelk/Fristi

€ 2,30

Ice Tea met of zonder prik

€ 2,30

Bier (0,25 cl)

€ 2,50

Fluitje bier (0,2 cl)

€ 2,10

Fles Efes (Turks bier)

€ 3,00

Fles Brand

€ 2,60

Fles Palm

€ 2,60

Fles Duvel

€ 2,90

Wieckse Witte/ Wieckse Rose

€ 2,90

Fles Amstel Malt

€ 2,90

Fles Radler

€ 2,60

Fles Heineken

€ 2,90

DRANKEN
Glas wijn rood/wit/rosé
Per halve liter
Per liter

€ 2,80
€ 9,50
€ 17,50

Oude/Jonge Jenever

€ 2,20

Raki

€ 2,50

Beerenburg

€ 2,20

Rum/Gin/Vodka

€ 3,00

Sherry/Port

€ 2,80

Martini/Campari

€ 2,25

Calvados

€ 4,50

Franse Cognac***

€ 4,50

Cognac VSOP

€ 5,50

Huiscognac VSOP

€ 5,50

Whiskey Red Label, Jack Daniels, Four Roses,
Jamson, Southern Comfort

€ 4,50

Whiskey Black Label

€ 5,50

Whiskey Highland Malt 12 years

€ 5,90

NAGERECHTEN

Beyaz Bayan
Vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom

€ 6,40

Ilmik
Turkse cake op basis van griesmeel met noten, overgoten
met honingsiroop geserveerd met ijs en slagroom

€ 6,50

Ilkbahar
Een frisse creatie van bosbessen-en mangosorbetijs bijgestaan
door een bolletje aardbeienroomijs met slagroom

€ 7,20

Baklava
Zoete bladerdeeg gebak met noten en honingsiroop,
geserveerd met een bolletje vanille-ijs en slagroom

€ 6,50

Asmien
Een stukje Tiramisu geserveerd met roomijs, verse aardbeien
en slagroom

€ 6,50

Bali Yoghurt
Turkse yoghurt met walnoten en honing

€ 6,00

NAGERECHTEN

Meyvali Dondurma
Verse vruchten met ijs en slagroom

€ 6,50

Portakal Dolmasi
Een echte sinaasappel gevuld met fruitig sinaasappelijs

€ 6,40

Ananas Dolmasi
Een mini-ananas gevuld met ananasijs

€ 6,40

Grand Dessert
Een creatie vol heerlijkheden waaronder baklava, ilmik, ijs,
verse vruchten en slagroom

€ 9,30

NAGERECHTEN
Nargile waterpijp

€ 8,50

Koffie

€ 2,00

Cappuccino

€ 2,20

Latte Machiato

€ 2,30

Café au lait

€ 2,20

Espresso

€ 2,00

Turkse koffie

€ 2,50

Turkse appelthee

€ 2,00

Irish Coffee
Koffie met Jameson, Irish Whiskey en slagroom

€ 6,50

French Coffee
Koffie met grand manier en slagroom

€ 6,50

Spanish Coffee
Koffie met Liquer 43 en slagroom

€ 6,50

Italian Coffee
Koffie met Amaretto en slagroom

€ 6,50

Kahve Komple
Zowel koffie/thee/cappuccino als een likeur naar keuze
geserveerd met een stukje baklava

€ 7,50

DIVERSE LIKEUREN
Alle gerechten worden geserveerd met tarwerijst,
gebakken aardappels, rauwkostsalade en sauzen

Grand Marnier

€ 3,90

Liqeur 43

€ 3,90

Cointreau

€ 3,90

Amaretto

€ 3,90

Drambuie

€ 3,90

Parfait Amour

€ 3,90

Tia Maria

€ 3,90

Sambuca

€ 3,90

Baileys

€ 3,90

Franse Cognac ***

€ 4,50

Cognac VSOP

€ 5,50

Huiscognac VSOP

€ 4,50

Calvados

€ 4,50

ONBEPERKT
GENIETEN
BIJ SARAY
Naast de gerechten die u van ons gewend bent introduceren wij
het “eindeloos genieten” arrangement, in de volksmond wel ALL YOU CAN EAT genoemd.
U kunt voor een vaste prijs van € 27,50 onbeperkt bestellen van
onze 'all you can eat' kaart gedurende 2,5 uur.

Eindeloos genieten bij SARAY:
Even de tijd vergeten en je mee laten nemen naar een mooie
zwoele zomer avond in het gastvrije Turkije.
Je geniet van kwaliteit, service en sfeer en je kunt eindeloos bestellen
waar je op dat moment zin in hebt terwijl je vooraf weet wat je betaald.
Laat je eens een avond in de watten leggen bij Saray in Leeuwarden.

Ook onbeperkt drinken?
Dat kan! U kunt tijdens het tafelen onbeperkt wijn, bier en fris
nuttigen. Kosten bedragen € 7,50 per persoon.

