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 viergangen, 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. Zij hebben dit ingevuld met een harmonieuze balans tussen
smaken, texturen, kleuren en geuren.

Wij bieden u dit Kerstmenu aan voor:
1e Kerstdag € 24,95 per persoon (minimaal 2 personen)
2e Kerstdag € 24,95 per persoon (minimaal 2 personen)
Kinderen tot 12 jaar € 12,50 (per kind)

Onze keuken is beide Kerstdagen geopend van 16:00 tot 21:00 u. Als gevolg van de
Coronamaatregelen bezorgen wij het menu bij u thuis maar u kunt het ook zelf
komen afhalen. Bestellingen kunt u doorgeven via
https://www.thuisbezorgd.nl/dunya-lokanta-proveniersstraat
of
010-2430669
info@dunyalokanta.nl
Proveniersstraat 40A
3033 CL Rotterdam

De eigenaren en het personeel van Dunya Lokanta wensen
u allen een gelukkige Kerst en een succesvol 2021

VIERGANGEN WERELDS KERSTMENU
1e gang (koud):
Mezes (kleine koude gerechtjes uit de Mediterrane keuken)
Kerevizli ezme (Mesopotamisch)
Knolselderij, rode bieten, walnoten, paprika, dille, knoflook, frisse yoghurt en
zonnebloemolie
Pazı borani (Mediterraans)
Spinazie, ui, snijbiet, roomboter, paprikapoeder, paprika, peterselie, knoflook,
roomboter, frisse yoghurt zonnebloemolie en kruiden
Girit ezmesi (Dunya Lokanta)
Fetakaas, pistache, peterselie, tijm, basilicum, knoflook en zonnebloemolie
Soslu patlican (Turks)
Aubergine, ui, peterselie, tomaat, paprika, suiker, sojaolie, knoflook en kruiden
Hummus (Syrisch)
Kikkererwten, sesampasta, olijfolie, knoflook en zonnebloemolie

2e gang (warm):
Sarma (Turks /Grieks)
Gerolde druivenbladen met pijnboompitten, rijst en rozijnen

3e gang (van de grill):
Kipspiesen (Midden-Oosten)
Gemarineerde kipfilets, sinaasappelsap, citroen en kruiden
Lamskotelet
Gemarineerde lamskotelet

Lams spareribs
Gemarineerde spareribs aan de spies
Kebab barg (Iraans)
Gemarineerd lamsvlees aan de spies
Tike kebab (Iraaks)
Gemarineerd kalfsvlees aan de spies
Kippendij (Noord-Afrikaans)
Kippendij gemarineerd met kipkruiden
Maste bademjan (vegetarisch) (Iraans)
Gefrituurde aubergine, paprika en courgette met yoghurt en knoflook en
tomatensaus en dunne brood met yoghurt, knoflook en boter
Side dishes
Surprise salade van de chef-kok
en
Aziatische witte rijst en bulghur met groenten (Syrisch)

4e gang
Subyet
Filodeeg met pistache, room en honing (Turks)

