BROO DJ E S

SUMAC GERECHTEN

BROODJE MENEMEN; Roerei met gebakken tomaat, ui en licht
pittige peper, op smaak gebracht met mediterraanse kruiden. € 4,95

BRETONSE SARDINES; 3 gegrilde sardientjes op smaak gebracht
met Mediterraanse kruiden, geserveerd met olijven en gegrilde
maisbrood. € 10,95
LANGOSTINOS TIGRE; 5 gegrilde tijgergarnalen. (Ongepeld),
gemarineerd met Spaanse pepers en knoflook. Geserveerd met kisir,
olijven en gegrilde maisbrood. € 12,95
POLLO BASTONE; Gegrilde kip op smaak gebracht met Spaanse rode
peper, gemarineerd in knoflook en olijfolie geserveerd op Bosnische
brood en friet. € 8,95
SUMAC KÖFTE; Gehakt met Mediterraanse garnituur en yoghurtknoflooksaus uit eigen keuken geserveerd op Bosnische brood en
friet. € 8,95
SUMAC BURGER; Heerlijke homemade burger van 100% kalfsvlees,
met gegrilde courgette, cheddar kaas, rode uien en homemade
barbecuesaus, geserveerd met friet. € 9,95

(Extra ingrediënten € 1,- sucuk, salami, kaas…)

BROODJE SUCUKLU YUMURTA; Ei gerecht met sucuk (Turkse worst) € 5,95
SUMAC TOSTI; Rijk gevulde tosti met ei, tomaat, paprika en sucuk € 5,95
PANE TONNO; Frisse huisgemaakte tonijnsalade in Bosnische
brood. € 5,95
FALAFEL; Gefrituurde balletjes van gestampte kikkererwten in
Bosnische brood. € 5,95
BROODJE KUMRU; Broodje met gegrilde halloumi kaas, sucuk, salami
en tomaat, geserveerd met friet. € 6,95
BROODJE MARRAKESH; Kipfilet in een mix met frisse garnituur,
patat, olijven en gefrituurde uitjes. Keuze uit andalousesaus of
samuraisaus. € 6,95
HOTDOG; Gegrilde hotdog met een overheerlijke topping van nacho
cheese tortilla, jalapeños, huisgemaakte BBQ-saus, gefrituurde
uien, geserveerd met friet. € 6,95
CHEESE STEAK SANDWICH; Gegrilde biefstuk, cheddarkaas,
samuraisaus, ketchup, mayonaise, rode ui, sla en tomaat geserveerd
op maisbrood. € 10,95
BROODJE VAN DE WEEK; € 5,95

(naar wens met jalapeño en/of feta kaas topping)

SUMAC DOUBLEBURGER; Dubbele Sumac burger van 100% kalfsvlees
geserveerd met friet. € 11,95
(naar wens met jalapeño en/of feta kaas topping)

LINZENSOEP; € 3,50

SUMAC VISBURGER; Heerlijke gepaneerde visfilet met remouladesaus
en jalapeños geserveerd met friet. € 8,95
CALAMARIS; Gefrituurde calamaris geserveerd met friet. € 8,95
FISH & CHIPS; Lekkerbek met friet, sla en remouladesaus. € 9,95
KINDERMENU; Kip nuggets of frikandel met friet en appelmoes € 5,95

M E ZZ E / TA PA S / SAL ADE

SAUZEN

INVOLTINI DI ZUCCHINI; 5 gegrilde en opgerolde courgette, gevuld
met ricotta, basilicum en pijnboompitten. € 4,25
BATATAS BRAVAS; Friet met 2 soorten gesmolten kaas € 2,95
SÖĞÜRME; Auberginesalade met gegrilde groenten, knoflook en ui. € 4,25
KISIR; Bulgur met tomaat, ui, komkommer en knoflook. Op smaak
gebracht met ‘sumac’ € 4,25
İÇLI KÖFTE; Gevulde Turkse bulgur met gehakt en mediterraanse
kruiden. € 4,25 (2 stuks)
SIGARA BÖREĞI; Gefrituurde rolletjes bladerdeeg gevuld met
fetakaas. € 4,25 (3 stuks)
PASTEI; Homemade pastei gevuld met gehakt op smaak gebracht
met ‘sumac’ kruiden, prei en tomaat. € 4,25 (2 stuks)
OLIJVENTAPENADE; Homemade tappende van verse olijven en
kruiden. € 4,25
HUMUS; Gepureerde kikkererwten met olijfolie, knoflook en
kruiden. € 4,25
HAYDARI; Turkse roomyoghurt met fetakaas, dille, knoflook en
olijfolie. € 4,25
EZME; Fijn gemalen rode paprika, pittig gekruid. € 4,25
ÇEMEN; Homemade préparé, een mix van pittige kruiden en
gestoofd kalfsvlees. € 4,25
TAHIN/PEKMEZ; Mix van naturel sesampasta en fruitsiroop. € 4,25
SUMAC SMULPLANK; 2 bol Falafel, 1 Içli köfte, 6 soorten smeersels
op maisbrood, 2 gegrilde opgerolde courgette met ricotta en een
frisse zalmroosjes. € 8,95
MEZZE TEPSI € 9,95 p.p. (vanaf 2 personen keuze uit 3 soorten mezze p.p. wordt

Al onze sauzen zijn ter aanvulling van de gerechten verkrijgbaar geef uw
keuze door bij uw bestelling.

SOEP

Andalouse saus, Samurai saus, Mayo, Ketchup en Remoulade saus. Sauzen uit eigen
keuken Knoflook Yoghurt saus en Sambal saus.

SUMAC V LEESGERECHTEN
Vlees gerechten variëren dagelijks vraag aan onze collega’s wat we
in huis hebben. v.a. € 14,95
(Denk hierbij aan Beefstuk, T-Bone, Entrecote, Kalfskotelet)
Onze vlees gerechten wordt geserveerd met friet & garnituur

SPECIAL
SUMAC ONTBIJT-TEPSI; Een rijk gevulde ontbijtbord met o.a. sucuklu
yumurta, verse tomaat en komkommer, olijven, tahin/pekmez, fetakaas,
çemen, sigara böreği, schaal patat, kısır, gedroogde en verse fruit, bal/
kaymak en kersen jam uit eigen keuken. € 10,95 p.p.
SUMAC TEPSI; Mix van al onze heerlijke gerechten. € 24,95 p.p.
(vanaf 2 personen, keuze uit 3 mezze, 1 sumac gerecht, Rose lap p.p.)
Sumac tepsi wordt standaard geserveerd met garnituur, olijven en broodjes.

standaard geserveerd met garnituur, olijven en broodjes.)

MAALTIJD SALADE VAN DE WEEK; Vraag ernaar! € 6,95
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S U M AC D ES E RT S
HAVUÇ DILIMI; Authentieke baklava geserveerd met bolletje
ijs. € 3,95
MONCHOUTAART; Taart met een bodem van Bastognekoek,
room, monchou en kersentopping. € 3,95
SUMAC SWEET TEPSI; Schaal met een mix van zoetigheden
geserveerd met pot thee (smaak na keuze) € 7,95 p.p. (vanaf 2
personen)

COCK TA I L S & S MOOT HI ES
Sumac Mojito € 4,95
Sprite, Citroensap, verse munt, bruine suiker en afgetopt met Sumac.

Pink Lady € 4,95
Sinasappelsap, Ginger ale en Granaat appel siroop.

Red € 4,95
Banaan, Aardbei en Komkommer.

Green € 4,95
Kiwi, Appel en Limoen sap

S U M AC D R A N K E N
COLD
Coca Cola (light/zero) € 2,20
Fanta € 2,20
Sprite € 2,20
Cassis € 2,50
Fristi/Chocomel € 2,50
Appelsap € 2,50
Lipton ice tea Lime/Peach € 2,50
Verse Ice tea € 3,80
Fever Tree (tonic/gingerale) € 2,50
Bionade € 2,50
Pellegrino Aranciata/Limonata € 2,50
Red Bull € 2,75
Water plat/bruisend € 2,00
Grote Fles water plat/bruisend € 4,50
Verse Jus € 3,50
HOT
Verse munt thee € 2,90
Thee € 1,80
Verse thee (Pot, diverse smaken) € 5,00
Warme chocomel € 2,50
Espresso € 2,00
Doppio € 3,00
Koffie € 2,20
Koffie verkeerd € 2,50
Cappuccino € 2,50
Latte Macciato € 2,50
Turkse Koffie € 3,00
Turkse thee € 1,25

Er is altijd wat lekkers bij de koffie!!!
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