STARTER
Avocado met paprika/tomaten tapenade, halloumi,
bourani van aubergine, yoghurt en sesam, bulgur met

EXTRA’S
12,5

9,5

mangochutney, tzatziki, knoflooksaus en granaatappel

9,5

Gedroogde tomaten met olijven, feta,

en feta

ZOET

9,5

Chutney van groene chili, gegrilde paprika/tomaat,

10,5

Biologische merguez-worst van Siem van der Gragt,

BORRELHAP
QUESADILLA OLIJF/TOMAAT Libanees 		

tzatziki, knoflooksaus en au gurk

platbrood met jonge kaas, spinazie, gedroogde tomaten,

10,5

Gegrilde halloumi, kerrie/uien-chutney, gegrilde paprika/

7,5

olijven, koriander en balsamico-druiven-dressing

7,5

QUESADILLA UIEN/KERRIE Libanees
platbrood met jonge kaas, spinazie, - kerrie uien-chutney,

tomaat , artisjoktapenade, tzaziki, knoflooksaus en

peterselie en balsamico-druiven-dressing

ananaschutney

10,5

Groentefalafel, ratatouille van courgette, tomaat en

6,5

HOT CREAMCHEESE SNACKS
met jalapeños en thai chili saus (5 stuks)

6,5

HALLOUMI FRIES met spicy mango-dressing,

aubergine, verse peterselie , knoflooksaus en een balsamico-

creme fraische, granaatappel en koriander (6 stuks)

druiven-dressing met MERQUEZ of HALLOUMI

NACHO CHEESE SMALL/BIG met cheddar,

8/10,5

groene chili, crème fraîche en sweet chili-sausd

SALADES

KNOFLOOKBROOD Lavasbrood met

8/12,5

Salade van spinazie, gefrituurde spruitjes, geroosterde
gele bieten met sesam, aubergine, groentefalafel,
mangodressing en tzatziki

FALAFEL & FETA

4,5

DADEL-VIJGEN-KOEK

tomatentapenade, gedroogde tomaten met olijven,

FALAFEL & MANGO

5

Huisgemaakte cheesecake

Huisgemaakte koek

tzatziki, knoflooksaus en augurk

FALAFEL & RATATOUILLE

5

CHOCOLADETAART
FLO’S CHEESECAKE

tzatziki

FALAFEL & HALLOUMI & ANANAS

5,5

SIDE SALAD van tomaat, olijven, rode ui,

Huisgemaakte fudge chocoladetaart met granaatappel

gegrilde paprika/tomaat, knoflooksaus en spinazie-

FALAFEL & MERGUEZ

4

tomatentapenade

Gegrilde aubergine, gegrilde paprika/tomaat, zoete

FALAFEL & GROENE CHILI

5

met tzaziki

PITA KAAS met ketchup en paprika-

PITA FALAFEL
FALAFEL & FETA

3,5

met mayo

ZOETE AARDAPPELFRIET

kruidige tomatensaus en knoflookbrood (2 personen)

PITA FALAFEL & MANGO

FRIETEN

6

huisgemaakte knoflookolie en spinazie-tzatziki

OLIJVEN met granaatappelmarinade

3,5

GROENTEFALAFEL

4,5

met tahin, paprika-

tomatentapenade en tzatziki (5 stuks)

8/12,5

BORRELPLANKJE

met knoflookbrood, olijven en

8

groentefalafel (voor 2 personen)

Salade van gemengde sla, lauwwarme sperziebonen,
cherry-tomaatjes, rode ui, artisjoktapenade, feta, een
dressing van yoghurt, munt en ananas, groentefalafel
en tahin

FALAFEL & HALLOUMI & AVOCADO

9,5/14

Salade van spinazie, avocado, verse peterselie,

Al onze gerechten zijn huisgemaakt met verse producten.
Onze falafel bestaat uitsluitend uit kikkererten en kruiden en
bevat daarom geen gluten. Glutenvrij brood is optioneel.

granaatappel, lauwwarme champignons, radijs,
halloumifries, een balsamico-druiven-dressing,
groentefalafel en tahin

Please inform us if you have any allergies

EXTRA TOPPING				

1

EXTRA MERQUEZ / HALLOUMI			

2

The kitchen is open until:
22:00 (Sunday till Thursday) - 23:00 (Friday & Saturday)

