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RAVIOLI     14.00
Spinazie | knoflookyoghurt-tomaten saus

DOLMA     16.25
Zongedroogde aubergine & paprika | vulling van rijst | 
yoghurt- knoflooksaus

IMAM BAYILDI  15.25
Aubergine | ratatouille | pijnboompitten |  
tomatensaus | kaas

KINDER MENU  7.50
kipnuggets | friet | mayonaise

KINDERIJSJE  3.50

VEGA

KIDS

BAKLAVA  6.75
filodeeg | pistache | zoete siroop

HAVUÇ DILIMI (Baklava XXL)    7.25
filodeeg | pistache | zoete siroop| ijs 

KATMER (uit de oven)   8.75
filodeeg | pistache | ijs

BALLI YOĞURT 3.75
yoghurt | honing | walnoot 

DAME BLANCHE  4.75
vanille ijs| chocoladesaus

CHOCOLADESOUFFLÉ  5.75

CHEESCAKES       6.75
vraag naar de keuze mogelijkheden
+ bolletje ijs 1,00

DESSERT

SULTAN BURGER     14.75
huisgemaakt Burger | augurk | sla | tomaat | cheddar | 
friet

KIP BURGER   13.25
gegrilde kipfilet | cheddar | sla | tomaat | friet

HAMBURGER

Bij twijfel van maatregelen benader onze personeel.
 

#blijfgezond
#Samensterk
#Sultanbreda

Eat • Taste • Feel
LIKE A SULTAN

1.5 m
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BITTERBALLEN p.s. 1,00
vanaf 4 stuks 
 
NACHO’S   8.50

MERCIMEK   5.25 
linzen soep

SOMBA   6.25
zalm | room | aardappel | prei | bleekselderij

DOMATES   4.75
tomaten | room

HALLOUMI     11.50
grill kaas | olijven | tomaat 

KIP SALADE    11.50
gemarineerde kip | cashew noten | chimichurri dressing

GEITENKAAS SALADE   11.50
geitenkaas | pistache | honingmosterd dressing

Partners, vrienden en familie: Allen geven ze een gevoel 
van saamhorigheid en liefde. Dit gevoel kan op veel 

verschillende manieren tot uitdrukking komen. Een blik, 
een streling of een gezellig avond samen. Het gevoel van 

saamhorigheid wordt met dit gerecht gesymboliseerd. 
Het delen van gerechten vormt een speciale manier 
van dineren, waarin iedere vorm van vriendschap tot 

uitdrukking kan komen. Met de Chef’s Royal, biedt Sultan 
u een bijzondere specialiteit die u lang zal heugen... 

1001 FLAVOURS
mercimek-linzensoep 

sultan’s meze -koude & warme meze/tapas 
chef’s special-mixschaal van vlees variatie 

baklava 
turkse koffie of turkse thee 

37,50 p.p.

TASTE OF SULTAN
sultan’s meze - koude & warme meze/tapas 

karışık ızgara – mixed grill
of

zalm
baklava  

32,50  p.p.  Vanaf 2 personen - 27,50 p.p.  

een specialiteit van de chef,  
de parel van onze keuken geserveerd   

op traditionele turkse wijze.

 • DE HELE DAG DOOR •

BORREL

SOEPEN

ADANA    17.25
gehaktreep kalf en lamsvlees

BEYTI     18.75
gehaktreep kalf en lamsvlees | wrap |  
knoflookyoghurt | tomatensaus 

ŞIŞ KEBAB   18.25 
lams spiezen | tomatensaus 

TAVUK ŞIŞ   15.25
kip spiezen | paddenstoelen saus

TAVUK KAVURMA  16.75
wok | kipfilet | tomaten | ui | paprika

KARNIYARIK  15.25
aubergine | lams-kalfsgehakt | ui | tomatensaus | kaas

BONFILE     24.50
ossenhaas | keuze uit: pepersaus  
of paddenstoelensaus | friet

KARIŞIK IZGARA    22.75
lamsspies | kipspies | pirzola | adana  

FILETO    15.75 
kipfilet | paddenstoelensaus

SOMON                   18,50
zalm | harissa

HOOFDGERECHTEN

 • VANAF 15.00 U •

Hoofdgerechten worden geserveerd met groente, saus 
en Turkse rijst

CHEF’S ROYAL   
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MAALTIJD SALADES

MEERGANGEN MENU’S 
(vanaf 2 personen) 

 • DE HELE DAG DOOR •

CACIK                4,75 
komkommer | yoghurt | dille | munt

HOUMOUS       4,75
kikkererwten | knoflook | tahin | citroensap 

HAYDARI       4,75
hangop yoghurt | knoflook | peterselie | munt | dille | 
wortel

PEYNIR EZMESI            4,75
fetakaas | ajvar | peterselie 

ACILI EZME      4,75
tomaat | ui | paprika | granaatappelsap | walnoten

ŞAKŞUKA    4,75
Aubergine | paprika | tomatensaus

FALAFEL     4,75 
kikkererwten köfte 
  
SIGARA BÖREĞI     4,75
filodeeg | fetakaas | peterselie 

KAŞARLI MANTAR     5,70 
Champignons | roomboter | kaas

IÇLI KÖFTE   6,75 
gekruid gehakt | walnoten | couscous

KALAMAR  6,25
inktvisringen 

SOSLU KÖFTE  6,75 
gehaktballetjes | tomatensaus

KARIDES GÜVEÇ   7,75
Garnalen | knoflook | pomodorisaus | kaas 

KOUDE MEZE

WARME MEZE

KOUDE & WARME MEZE/TAPAS SCHAAL

(vanaf 2 personen)
9,95 p.p

SULTAN MEZE
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