Meza en onze catering!

Bestellijst Catering

Voor feesten en andere leuke gelegenheden, voor
gezelschappen van iedere grootte. Denk ook eens aan
de eigen cateringservice van Meza
Uw bestelling ontvangen wij graag tenminste vijf
werkdagen vóór de gewenste leverdatum.
Indien gewenst, bezorgen wij (v.a.15 personen) uw
bestelling thuis of in uw bedrijf.
Bezorging in Den Haag is gratis. Voor bezorging buiten
de stad brengen wij u een bedrag van € 0,75 per km in
rekening.

Smeersels:

U kunt zelf ook uw catering samenstellen Uiteraard
denken wij bij de bepaling van uw keuze graag met u
mee. Hiervoor krijgt u van ons een prijsopgave.

Lamsrollade met burgul en groente
Biefstukreepjes met rijst en groente
Ossenhaas met champignons en uien
Artisjok met rundergehakt + rijst

Koude voorgerechten (Meza):
Rahib (aubergine met tomaat/paprika)
Shankleesh (geitenkaas met tomaat/lenteui)
Gevulde wijnbladeren (met rijst/groente
Falafel
Tabboulé (peterselie salade)

Suggesties: (v.a. 15 personen)

Uitgebreid menu:
 Brood met olijven
 4 smeersels, 3 meza, salade, warme maaltijd
en dessert
€ 35,- p.p.

Msakaa(aubergineschotel met rundergehakt)
Kafta met aardappels in tomatensaus
Lamsbout (gigot) met rijst en noten
Daoud basha (gehaktballetjes in tomatensaus)
Gevulde aubergines met gehakt in tomaatsaus

Hummus
Baba ghanoush (aubergine pasta)
Labné (dikke yogurt met munt en komkommer)
Muhamara (gegr.paprikadip met walnoten)
Tarama (viskuit)

---------------------------------------------------------------------------------

Koud menu :
 Brood met olijven
 4 smeersels, 4 koude meza, salade
€ 20,- p.p.
Lunch menu:
 Brood met olijven
 2 smeersels, salade en warme maaltijd
€ 20,- p.p.
Meza menu:
 Brood met olijven
 4 smeersels, 4 koude en 4 warme meza
€ 25,- p.p.
Diner menu :
 Brood met olijven
 4 smeersels, 2 meza, salade en warme
maaltijd
€ 30,- p.p.

Vlees:

Warme voor- bijgerechten (Meza):
Sambousik (pastei gevuld met rundergehakt)
Sambousik (pastei gevuld met feta kaas
Fatayer (pastei gevuld met spinazie)
Kibbé (tartaarbolletje gevuld met rundergeh.)
Kippenlever(gebakken met knoflook/ui)
Kipborrelhapjes (met knoflook/koriander)
Batata harra (aardappels met koriander/look)
Kafta van de grill
Shish taouk (gemarineerde kipfilet)van de grill

Salades

Kip:
Kip met rijst en noten
Kipfilet met groente,aardappels in citroensaus
Vis:
Siyediyé (zeebaarsfilet met rijst/noten)
Samké harra (kabeljauwfilet in pikante saus)

Dessert:
Mouhalabiyé (pudding)
Salade de fruit
Dadels gevuld met kaas en walnoten
………………………………………………
Naam:…………………………………………….
Adres:……………………………………………

Feta salade
Fattouche
Couscous salade
Bonen salade
Aubergine salade
Artisjok salade
Avocado salade

Warme maaltijden
Vegetarisch:
Msakaa (aubergine in tomatensaus)
Spinazie met champignons en uien
Moudardara (linzen met rijst en gebak.uien)
………………………………………………….

Telefoon:………………………………………..
Aantal personen:……………………………….
Datum afhalen/bezorgen:…………………….
Tijdstip:…………………………………………
Opmerking:
Menuprijs p.p.:

