4e gang:

NAGERECHTEN

Kadayif
Fine baklava soort met pistache, vanille ijs, room en honing
(Turks)

Werelds Kerstmenu

Wereldlokaal Dunya heeft dit jaar voor u opnieuw een verrassend
kerstmenu samengesteld met gerechten afkomstig uit vele regio’s.
Kerst heeft voor onze gasten iets speciaals. Het is een tijd van warmte en
geluk. Het vijfgangen, multiculturele kerstmenu dat wij voor onze gasten
samenstelden is uniek; u vindt het alleen bij Dunya Lokanta.
Onze koks hebben een evenwicht gevonden tussen gerechten uit diverse
keukens uit vele windstreken. Onze koks hebben dit ingevuld met een
harmonieuze balans tussen smaken, texturen, kleuren en geuren.

Voor reserveringen en/of informatie:

DUNYA LOKANTA
Proveniersstraat 40a
Tel. 010-2430669 / 06-51291430
Fax. 010-2430931
www.dunyalokanta.nl
webmaster@dunyacatering.nl

De eigenaren en het personeel van Dunya Lokanta
wensen u allen een gelukkige Kerst
en een succesvol 2022.
Dunya Lokanta bied u het volgende kerstmenu aan:

1e kerstdag € 32,50 per persoon (minimaal 2 personen)
2e kerstdag € 32,50 per persoon (minimaal 2 personen)
Kinderen tot 12 jaar € 15,00 (per kind)
Onze keuken is beide kerstdagen
geopend van 17:00 tot 21:00 uur.

Viergangen

Werelds Kerstmenu
1e gang:

MEZE (koude voorgerechten)

Celo borani
Champignon, ui, walnoten, roomboter, saffraan, peterselie, dille,
knoflook, ui, granaatappel, roomboter, frisse yoghurt
zonnebloemolie en kruiden
(Mesopotamisch)
Distar borani
Wortel, ui, paprika, pistache, granaatappel, room, dille, knoflook,
madame Jeanette. frisse yoghurt zonnebloemolie en kruiden
(Mesopotamisch)
Soslu patlican
Aubergine, ui, peterselie, tomaat, paprika, suiker, sojaolie,
knoflook en kruiden
(Turks)
Hummus
Kikkererwten, sesampasta, olijfolie, knoflook en zonnebloemolie
(Syrië)
2e gang:

TUSSENGERECHTEN (warm)

Mantar dolma
Gevulde champignon met pistache, fetakaas,
kaas knoflook ui oven.
(Turks / Grieks))

3e gang:

HOOFDGERECHTEN (van de grill)

Kipspiezen
Gemarineerde kipfilets, sinaasappelsap, citroen en kruiden
(Midden-Oosten)
Lamskotelet
Gemarineerde lamskotelet
Lams spareribs
Gemarineerde spareribs aan de spies
Kabab barg
Gemarineerd lamsvlees aan de spies
(Iranees)
Tike kebab
Gemarineerd lamsvlees van de spies
(Irakees)
Kippendij
Kippendij gemarineerd met kipkruiden
(Noord - Afrikaans)
Kartole çekiri (vegetarisch)
Aardappelen, ui, paprika, knoflook en kruiden
(Mesopotamisch)
en
Surprise salade van de chef-kok
Rijst/bulghur
Aziatische witte rijst en bulghur met groente
(Syrische)

