DINER

vanaf 17.00 uur

3-gangen keuzemenu: 29,50

VOORGERECHTEN
MEZZE VOOR TWEE | diverse koude vis-/ vlees- en vegagerechten - o.a. octopus - pastirma tzatziki - gekruide feta | ook vegetarisch en halal mogelijk
GEMARINEERDE ZALM | quinoa - soja yuzu dressing - mangochutney
GEROOKTE CARPACCIO | truffelmayonaise - Parmezaanse kaas - frisse salade
BURRATA | romige mozzarella - avocado - zongedroogde tomatendressing (V)
CAESAR SALADE | naar keuze met kalkoen of naturel (V) | ook verkrijgbaar als maaltijdsalade
QUINOA SALADE | geitenkaas - verse groenten (V) | ook verkrijgbaar als maaltijdsalade

13,50
8,50
9,00
8,50
8,50/ 11,50
9,50/ 12,50

SOEPEN
7,50
5,00
5,50

BISQUE | roze garnalen
LINZENSOEP | licht pikante chilipeper (V)
ROMIGE TOMATENSOEP | basilicumolie (V)

HOOFDGERECHTEN
TAJINE VAN HELE POUSSIN | op een bedje van aardappel en groenten - geserveerd met brood
LAMSKOTELETTEN | seizoensgroenten - aardappel uit oven
GAMBA’S IN RODE CURRY | paksoi - witte rijst
AUBERGINE PARMIGIANA | gevulde aubergine uit de oven - tomaat - basilicum - mozarella
MOZAÏEK BURGER | kaas - gegrilde groenten - aioli - harissa ketchup - friet
VEGABURGER | gegrilde groenten - barbecuesaus - friet

17,50
17,50
16,50
14,50
15,50
14,50

KIJK OP HET BORD VOOR ONZE WISSELENDE WEEK- EN SEIZOENGERECHTEN

GROENE SALADE
SEIZOENSGROENTEN
FRITES

SIDE DISHES
3,50
4,00
4,00

DESSERTS
CHOCOLADE TORTE | frambozencoulis
TRIFLE | laagjes van hazelnootcake -rood fruit - sticky toffeecrème
IJS | van Frank en Lydia’s
HUISGEMAAKTE APPELTAART | met slagroom

7,00
7,00
6,50
4,50

Op zaterdag en zondag serveren wij tussen 10.00 en 15.00 uur ons befaamde Turks ontbijt. Het ontbijt bestaat
uit verschillende traditionele Turkse warme en koude gerechten, brood en onbeperkt Turkse thee.
(V) = vegetarisch
Wij houden op verzoek rekening met allergenen
WIFI: gasten wifi Mozaiek | wachtwoord: turksontbijt

Met de Mozaïekpas 10% korting op de rekening
(vraag naar de voorwaarden)
Wij accepteren helaas geen creditcards

