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Geef uw cateringbestellingen tijdig aan ons door. Dit kan minimaal 3 dagen van te voren.

DE CATERAAR VOOR AL UW:
- FEESTEN & PARTIJEN
Waagmeestershoeve 1
7326 RS APELDOORN
Telefoon:055-5403203 / 06-44169925

Warme en koude hapjes:

Yaprak sarmasI ( vegetarisch mogelijk )
Druiven- of koolbladeren gevuld met gehakt en rijst.

Biber dolmasI ( vegetarisch mogelijk )
Turkse paprika gevuld met rijst en gehakt.

Kuru patlIcan biber dolmasI

Gedroogde aubergines en paprika’s gevuld met gehakt en rijst.

Icli köfte

Gebroken tarwe gevuld met gekruid lamsgehakt.

Sigara Böregi

Gevulde bladerdeeg met kaas.

Börek peynirli / IspanaklI / kIymalI / patatesli
Bladerdeeg gevuld met fetakaas of spinazie of gehakt of aardappel.

Renkli patates toplarI

Gekleurde aardappelballetjes.

Domates dolmasI

Gevulde tomaten met kaas.

Yumurta dolmasI
Gevulde eieren.

PastIrma

Runderham gekruid met Turkse kruiden.

Beyaz peynir/zeytin/sucuk

Turkse fetakaas,olijven en sucuk.

Mercimekli Köfte

Gekruide linzenballetjes.

K Is Ir

Gebroken tarwe met groente en kruiden.

Çigköfte

Gebroken en gekruid tarwe vermengt met rauw gehakt.

Zoetigheden:
Tulumba tatlIsI

Gefrituurde gespoten oliebol overgoten met siroop.

Revani

Turkse griesmeelcake overgoten met siroop.

Kemalpasa

Lekker koekje met siroop.

Baklava

Bladerdeeg gevuld met nootjes en gezoet met honing en of siroop.

Sütlaç

Rijstpudding.

Soepen:

Mercimek ÇorbasI - Linzensoep
Domates ÇorbasI - Tomatensoep
Yayla ÇorbasI - Yoghurtsoep

Warme gerechten: (worden geserveerd met rijst en salade))
Kuru fasulye ( vegetarisch mogelijk )
Witte bonen in saus met stukjes lamsvlees.

Taze fasulye ( vegetarisch mogelijk )
Snijbonen met vlees.

Türlü ( vegetarisch mogelijk )

Soepvlees, aubergine, paprika, tuinbonen, aardappels, uien en knoﬂook.

KarnIyarIk ( vegetarisch mogelijk )
Aubergine gevuld met gekruid gehakt.

Şiş kebap

Stukjes gekruid lamsvlees.

Adana Kebab

Pittig gekruid lamsgehakt.

Izgara Köfte

Lamsgehaktrolletjes gekruid met Turkse kruiden.

Tavuk Şiş

Stukjes gekruid kipﬁlet.

Garnituur:

Biber kIzartma
Gebakken paprika of pepers met speciale tomatensaus en Turkse yoghurt.

CacIk

Yoghurt met komkommer en knoﬂook.

Salades:

Çoban salatasI

Salade met tomaat, komkommer, peterselie, ui en olijven.

Sebze salatasI

Komkommer, wortel, ijsbergsla, olijven, rode- en witte kool.

Çoban SalatasI peynirli

Tomaat, komkommer, ui, peterselie, olijven en fetakaas.

Patates salatasI

Aardappel, peterselie en ui gekruid met Turkse kruiden.

Mayonezli salata

Gemengde groenten in mayonaise.

Tonlu salata

Tonijn, kikkererwten, sla, ui, tomaat, peterselie, pepers en olijven.

Turkse dranken:
Aperitieven

Rose Wijn
Een droge rose met een sterke levendige kleur en een zeer verrassende
smaak die jong gedronken moet worden.
Gemaakt van calkarasi en irikara druiven. Smaakt bijzonder bij kruidige en exotische gerechten.
Raki
Raki is een aromatische en heldere drank, verkregen uit een tweede
distillatieproces van druiven met anijs. Raki moet koud gedronken
worden, puur of met toevoeging van water. Wordt veel gedronken als
aperitief, maar ook vaak geserveerd bij Turkse koude en warme gerechten.

Witte wijnen

Villa Doluca
Een droge, elegante witte wijn. Gemaakt van de uit Frankrijk geimporteerde Semillon druiven. Gedurende lange tijd werd deze druif
uitsluitend in de Doluca wijngaarden geteeld. De kwaliteit van deze
druivesoort gecombineerd met een lange rijping in de koele kelders
geven deze wijn een rijk en veelzijdig karakter en een heerlijke afdronk
met een subtiele nuance die de kenner aan de geur van dennehars
herinnert. Een onontbeerlijke begeleider bij vis- en kaasgerechten.

Rode wijnen

Villa Doluca
Een volle droge wijn met een robuust karakter uit de bekende Doluca
wijnkelders. Samengesteld uit de uit Frankrijk geïmporteerde Cinsault-,
de inheemse Papazkarasi- en Çalkarasi druiven. Zacht van smaak met
een uitgesproken aangenaam aromatisch bouquet. Aanbevolen bij alle
vleesgerechten.

Diverse dranken

Binnenlands gedestilleerd
Buitenlands gedestilleerd
Efes Birasi (Turks bier)
Diverse frisdranken
Vruchtensappen
Kofﬁe
Thee

