BULGARIAN BAR & KITCHEN

Meze koud
Geroosterd brood met knoflook-olijfolie en dips € 5,50
Patladzhan € 7,00
geroosterde aubergine, katak met geroosterde paprika, tomaten-kruidensalsa, walnoot
Avocado tartaar
€ 7,00
avocado, geroosterde paprika, olijven, feta, tomaat, komkommer, boekweit
Watermeloen & feta € 6,50
pijnboompitten en balsamico dressing
Snezhanka € 7,00
komkommer, yoghurt, verse dille, knoflook, walnoot en olijfolie

.

Hummus met pita € 6,00
huisgemaakte pasta van kikkererwten
Pittig gemarineerd ansjovissen

€ 6,50

20F Meze plank voor twee
20F Meze Mix
Selectie van bovenstaande gerechten, droge worst, kazen, brood € 20,00
20F Meze Vegetarisch
Selectie van bovenstaande vegetarische gerechten, kazen, brood

€ 20,00

Salades

.

.

Shopska salata € 8,00
frisse salade van tomaat, komkommer, paprika, geraspte sirene, peterselie en dressing
Salata zele € 8,00
fijn gesneden koolsalade, amandelen, verse kruiden, dressing
Zurnena salata € 8,00
granen, noten, peulvruchten, verse kruiden, yoghurt, vinaigrette

Meze warm
Sirene pane € 6,
gepaneerde sirene met yoghurt-dillesaus
Koze kashkaval € 7,00
oude geitenkaas uit de oven met honing en noten
Pulneni gubi € 6,50
gevulde champignons met boter, rookkaas en tijm
Tikvichki 6,50
courgette chips met knoflook-yoghurt
Pileshki hapki € 8,00
gegrilde kiphapjes met bacon en saus
Teleshki hapki € 10,00
runderhaas punten gebakken met knoflook en kruiden
Spareribs € 8,00
lekker mals met een sausje
Skaridi € 8,00
gebakken tijger garnalen met witte wijn, knoflook, dille en kruiden
Midi € 7,00
gebakken mosselen met een saus van tomaat, peper, dragon, sjalot, witte wijn en feta

Bulgarian specials
Vegetarisch
Sirene po Shopski € 10,50
pannetje met sirene, tomaat, gebakken ui en paprika, uit de oven en een spiegel ei
Patladzhan pane € 11,00
gepaneerde aubergine, yoghurt, kappers, verse kruiden, granaatappel
Mish Mash € 9,50
gestoofde paprika, tomaat, ui en knoflook, sirene en ei

Vlees
Kavarma
€ 12,00
Bulgaarse stoof met kip, champignons, ui en tomaat, gegratineerd met kaas en ei
Musaka € 12,00
Traditioneel ovengerecht van gehakt, aardappels, wortel en bechamel, yoghurt
Vis v/d dag - dagprijs

Chef ’s special - Laat je verrassen door de chef € 25,- per persoon

Spareribs

Mish Mash € 11,00
stoofgerecht met paprika, tomaat, knoflook, ui, sirene en ei
€ 10,00
Kebapcheta
€ 8,00
2 Traditionele Bulgaarse rund en varken worstjes, tapenade

Zapechen kartof
€ 10,00
gepofte aardappel gevuld met kazen, broccoli, crème fraiche en met kaas gegratineerd

