Voorgerechten
Mantu
Drie gestoomde pastabuideltjes met een vulling van rijk gekruid rundergehakt.

€ 7,90

Aashak
€ 7,60
Drie huisgemaakte pastakussentjes gevuld met verse prei en een topping van
licht gekruide gehaktsaus. Dit gerecht is tevens te bestellen in een vegetarische variant.
Borani sosani banjan
Gebakken aubergines in een rijk gekruide saus, geserveerd met een sneetje
warm Afghaans naanbrood.

€ 6,40

Borani kadu
Gestoofde pompoen in een zoetpittige saus van tomaten en pepers.

€ 6,40

Aash
Huisgemaakte Afghaanse groentesoep met noedels.

€ 4,50

Kabul Delight (2 personen)
€ 38,70
De top drie rijstgerechten (Qabeli palaw, Narenj palaw en chalaw) op één plateau in
combinatie met onze populairste kebab gerechten (Tikka kebab en Morgh kebab)
geserveerd met Afghaanse chutneysaus en naanbrood. Als bijgerecht serveren wij gestoofde
bloemkool in tomatensaus (golpi) en op traditionele wijze bereide spinazie (sabzi).

Pastagerechten
Mantu
Authentiek Afghaanse gestoomde pastabuideltjes met een vulling van
rijk gekruid rundergehakt.

€ 18,60

Aashak
€ 17,80
Huisgemaakte pastakussentjes gevuld met verse prei en een topping van licht
gekruide gehaktsaus. Dit gerecht is tevens te bestellen in een vegetarische variant.

Vleesgerechten

Hoofdgerechten
Een complete 3-gangenmenu serveren wij voor slechts € 27,50.
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een portie verse salata (Afghaanse salade).

Rijstgerechten
Kabuli palaw
€ 18,70
Goudbruine basmati rijst met een rijke topping van worteltjes, sultana's, pistache- en amandelnoten. Onder de rijst vindt u mals gestoofd lamsvlees. Als bijgerecht serveren wij gestoofde
bloemkool in tomatensaus (golpi) en op traditionele wijze bereide spinazie (sabzi).
Narenj palaw
€ 18,70
Goudbruine basmati rijst met lamsvlees en een verrassende topping van gekaramelliseerde
sinasschilreepjes en pistache- en amandelnoten, verrijkt met kardemom en rozenwater.
Dit gerecht wordt geserveerd met gestoofde bloemkool in tomatensaus en
speciaal bereide spinazie.

Lamb tikka kebab
Twee spiezen op traditioneel Afghaanse wijze gebarbequede lamsvlees,
geserveerd met basmati rijst, sneetjes warm Afghaans naanbrood,
huisgemaakte chutney en verse salade.

€ 18,40

Feelmorgh tikka kebab
Twee spiezen op speciale wijze gemarineerde kalkoenvlees van de barbeque
geserveerd met basmati rijst, sneetjes warm naanbrood, huisgemaakte chutney
en verse salade.

€ 17,30

Morgh tikka kebab
€ 16,70
Twee spiezen op Oosterse wijze gemarineerde kipfilet van de barbeque geserveerd met
basmati rijst of friet, sneetjes warm brood, huisgemaakte chutney en verse salade.
Naw Bahari kebab
Malse en kruidige lamsteak van de barbecue geserveerd met frietjes,
huisgemaakte chutney en verse salade.

€ 17,90

Chabli kebab
€ 15,40
Op Afghaanse wijze bereide rundvleesburgers (3 stuks) geserveerd met basmati rijst,
warm Afghaans naanbrood, huisgemaakte chutney en verse salade.

Kofta chalaw
Basmati rijst geserveerd met licht gekruide gehaktkussentjes in een verrassende
saus van gele spliterwtjes.

€ 17,30

Kebab dashi
Mals gestoofd lamsvlees uit de oven met gekaramelliseerde uitjes en paprika
geserveerd met verse naanbrood en salade.

€ 18,40

Morgh chalaw
Basmati rijst geserveerd met een qorma van malse kipfilet en verse groenten.

€ 14,90

€ 19,30

Sabzi chalaw ba goosht
Basmati rijst geserveerd met een huisgemaakte qorma van lamsvlees en spinazie.

€ 17,90

Dopiaza
Gebraden lamsvlees met gekookte gele splitertwen en gekruide uienringen.
Het geheel wordt op traditionele wijze geserveerd op een warme chapati brood.

Dranken

Vegetarische gerechten
Dal chalaw
Basmati rijst geserveerd met een qorma van gele linzen (mung dal).

€ 14,90

Sabzi paneer chalaw
€ 15,40
Basmati rijst geserveerd met gekruide spinazie en gebakken witte Afghaanse kaas.
Veggi chalaw special
€ 14,90
Basmati rijst geserveerd met op Afghaanse wijze bereide qorma van verse groenten
in een heerlijk gekruide tomatensaus.
Zamarod palaw
€ 16,20
Basmati rijst bereid met verse spinazie en geserveerd met een verrassende qorma van
bloemkool.
Aashak
Huisgemaakte pastakussentjes gevuld met verse prei en een
saus van licht gekruide spliterwten.

€ 16,80

Voor de kids
Frietjes met kroket en appelmoes
Frietjes met frikadel en appelmoes
Frietjes met vissticks en appelmoes

€ 6,90
€ 6,90
€ 6,90

Desserts
Ferni
Huisgemaakte melkpudding besprenkeld met rozenwater en kardemom,
gegarneerd met stukjes pistache.

€ 5,90

Shirpera
Huisgemaakte Afghaanse zoetigheid (milk fudge) met nootjes en een
aroma van kardemom en rozenwater.
Wordt geserveerd met een glas authentiek Afghaanse thee of koffie naar keuze.

€ 4,60

Wijnen (rood of wit)
Per glas
Per fles

€ 2,40

€ 3,60
€ 17,80

Bieren
Heineken tapbier
Amstel Radler
Amstel 0.0%
Duvel

€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 3,50

Gedistilleerd
Jonge jenever
Bacardi Rum
Smirnoff Vodka
Johnny Walker Red Label
Ballantines
Tullamore Dew
Jack Daniel's
Chivaz Regal

€ 3,90
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,50
€ 5,60
€ 6,40

Koffie en thee
Koffie
Thee
Verse muntthee

€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40

Tafelwater
Sourcy rood of blauw
Flesje (0,25 cl)

€ 2,20

Frisdrank
Coca Cola
Coca Cola light
Coca Cola zero
Fanta sinas
7-up
Lipton Ice Tea
Fristi
Chocomel
Royal Club Appelsap
Royal Club Cassis
RoyalClub Jus d'orange
Royal Club Tonic

€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,40

Heeft u iets te vieren?
Naw Bahar biedt tevens een gezellige omgeving voor al uw feestelijke bijeenkomsten
en partijen, zij het met uw familie, in clubverband of met collega’s.
Vier uw verjaardag, jubileum, huwelijk, of bedrijfsfeest dan ook bij ons in stijl.

Shiryakh ba zjhala
€ 4,60
Vers roomijs in combinatie met ongeklopte slagroom en rijstnoodles, afgemaakt met stukjes
pistachenoot en kardemom.
Sholazard
Authentiek Afghaanse saffraanrijstpudding met stukjes amandelnoot.

Huisgemaakt
Dogh
(verfrissende karnemelk met stukjes
komkommer en gedroogde munt)

Elke feestelijke gebeurtenis wordt bij ons een blijvende herinnering.
Informeer gerust naar de mogelijkheden.

€ 5,90

TAKE AWAY = ALTIJD 25% KORTING

