Multiculturele Kerst trek,

Dunya Lokanta de Beste plek!
Dunya betekent “wereld” en past dus uitstekend bij ons Kerstmenu
die wij voor u hebben samengesteld met multiculturele gerechten die
afkomstig zijn uit vele regio’s.
Kerst heeft voor iedereen iets speciaals, tijd van warmte en geluk.
Voor beide kerstdagen hebben wij een uniek multiculturele vijfgangen
menu, iets dat u alleen bij Dunya Lokanta kunt aantreffen.

De eigenaren en het personeel van Dunya Lokanta
wensen u allen een gelukkige kerst
en een succesvol 2018

Dunya Lokanta biedt u dit kerstmenu aan op 1e en 2e Kerstdag:
voor € 29,50 per persoon (minimaal 2 personen)
en kinderen tot 12 jaar € 13,50 (per kind)
Onze keuken is beide kerstdagen geopend van
17:00 tot 22:00 u.
U kunt op beide dagen vrij kiezen
uit onze menukaart.

Vijfgangen Menu
voor beide KERSTDAGEN:

Voorgerechten (2 gangen):
1e Gang Soep:

Traditionele kippensoep uit het dorp met knoflook of
Bruidssoep: rijst, linzen bulghur, ui, knoflook, tomatenpuree, kruiden

2e Gang Mezes:

Erfin borani: (Syrië)
Wortel, yoghurt, knoflook, walnoten, suiker,
zonnebloemolie en kruiden

Mor haydari (Kafkuas)

Rodekool, Frisse yoghurt, knoflook, mayonaise, suiker,
zonnebloemolie en kruiden

Çekez tavugu (Giorgio)

Kipfilet, walnoten, mayonaise, verse ui en dille

Soslu patlican (Turks)

Aubergine met tomaat, ui, suiker en kruiden.

Tussengerechten (Keuze uit)
Syrische Kibeh:

Gevulde bulghur met lamsvlees, ui, paprika, rozijnen (pittig) of

Mantu (Afghanistan)

Fijn gerolde rijst-filodeeg aardappelen, gehakt,
paprika, ui en kaas)

Hoofdgerechten
Van de grill: Kerstspecialiteit:
Braziliaanse Ossenhaas
gerolde ossenhaas met kaas van de grill

Lamskotelet (Dunya Lokanta)
Gemarineerd lamskotelet

Kofta (Mesopotamië):
Gemarineerde lams-/kalfsgehakt met kaas

Kuzu sis (Turks):
Gemarineerd lamsvlees aan een spies

Kipfilet (Europa)
Fijngesneden kipfilet (gegrild) met crême van de chefkok.

Kippendij
Kippendij gemarineerd met viskruiden, citroen en honing
(Noord Afrika)

Bijgerechten:

Maste bademjan (vegetarisch)
Gefrituurde aubergine, paprika en courgette met yoghurt en
Gevulde aubergine met garnalen en speciale saus
(bloem, kaas en kruiden).

Mesopotamische bulghur & sebzeli pirinc:
Gebroken graan met groente,
Aziatische rijst en kikkererwten (Mesopotamisch)

Nagerechten:
MIX VAN:
Baklawa (Midden-Oosten)

Filodeeg met pistache en honing (zoet)

Surprise ijs (Europa)

Voor reserveringen en/of informatie:

DUNYA LOKANTA

Proveniersstraat 40a
Tel. 010-2430669 / 06-51291430
www.dunyalokanta.nl
info@dunyalokanta.nl

