M e z z e
Onze mezze zijn kleine gerechtjes uit de Turkse keuken. Deze bestaan uit verschillende spreads
en dips en worden geserveerd met Turks brood. Daarnaast is het meerendeel vegetarisch.

€5

Atom (v)

Ideaal om te delen!

€5

Humus (vn)

Pepers, roomboter, yoghurt &

Kikkererwten, tahini, citroen &

knoflook. Pittig!

komijn.

€5

Cacık (v)

€5

Ezme (vn)

Yoghurt, komkommer, knoflook

Tomaat, uien, pepers &

& munt.

peterselie. Licht pikant.

€5

Baba ganoush (v)

€5

Muhammara (v)

Gerookte aubergine, tahini &

Onze favoriet. Walnoten, feta

yoghurt.

en een negental kruiden.

€5

Haydari

€5

Pilaki

Meze bereid met gezeefde

Meze van bonen die bereid zijn

Turkse yoghurt, fetakaas, olijfolie

met ui, knoflook, peterselie en

en munt.

wortel.

V o o r g e r e c h t e n
€6

Domates (v)

€6

Mercimek

Vegetarische tomatensoep met

Een Turkse klassieker, de

geroosterde tomaten.

linzensoep.

€8

Karides güveç

€6

Sigara (v)

Ovengebakken garnalen met

Rolletjes met feta, peterselie en

verse tomaten, paprika & kaas.

dille.

Içli köfte

€8

Sarma dolma

€8

Geblancheerde bulgur bolletjes

Gevulde druivenbladeren met

met gehakt gebakken in roomboter.

rijst & gehakt.

Gavurdağı (vn)

€9

Çoban (vn)

€9

Fijn gesneden salade met

De herderssalade. Met tomaat,

walnoten, tomaat, komkommer

komkommer, uien, pepers en

en uien.

peterselie.

SHARED MEZZE
Voor degene die niet willen of kunnen kiezen.
Mezze & voorgerechten die wij voor je samenstellen om te delen.
Vanaf twee personen.

€10

p.p

Mira
H o o f d g e r e c h t e n
Imam bayildi (vn)

€16

hünkar beğendi

€19

Rijkgevulde aubergine met

De keus van de sultan. Gestoofd kalfsvlees

gecarameliseerde ui, tomaten &

geserveerd op een bedje van gerookte

pepers.

auberginepuree.

€16

Vöfte (v)

Incik

€23

Onze vegetarische twist op de traditionele

Lamsschenkel geserveerd op een bedje van

kofte.

kruidige rijst met pijnboompitten & krenten.

Mantı
Gekookte deegenvelopjes

Somon

€16

€24

Zalmfilet met dillesaus.

gevuld met gehakt omringd door
knoflookyoghurt en een rode botersaus.

G r i l l
Wij serveren onze grill gerechten met rijst, salade en groenten.

Pirzola

€16

Tavuk

Ribeye

€19

Adana

€24

Lamskoteletten op Turkse wijze.

Kipfiletspies & dijbeenfilet.

€24

Gemarmerd biefstuk van de ribben van

Licht pikante gehaktspiezen.

het rund, zonder bot.

Bonfile

€19

Beyti
Kebab omhuld in een dunne laag

ossenhaas.

platbrood met tomatensaus en yoghurt.

Mix grill

€20

Kuzu şiş

€25

Ons meest malse stuk vlees, de

€25,5

Een combinatie van onze grillgerechten.

Spies van malse stukjes gegrild

Met kip, adana, lamskotelet en rib eye.

lamsvlees.

GRILL SPECIAL
Een rijke combinatie van onze grillgerechten. Met kip, lamskoteletten,
lamsspies, rib eye en adana kebab. Vanaf twee personen.

€27,5

p.p

Mira
D e s s e r t
Naast al onze voor- en hoofdgerechten zijn ook al onze desserts huisgemaakt.

Baklava

€6,5

Niet te zoet en dubbel zo

Puntvormige baklava, enkel

knapperig. Geserveerd met

met pistachenoten gevuld.

roomijs.

Met roomijs.

Sorbet (vn)

€7

€8,5

Havuç

€8

Tiramisu

Drie verschillende bolletjes

Onze pistache tiramisu is

sorbetijs geserveerd met vers

een smaakvolle variant op

fruit. Vegan!

de klassieke tiramisu.

€8,5

Künefe
Knapperig gebakken sliertjesdeeg met
kaas, pistache, suikersiroop & roomijs.

K i n d e r e n
Kip

€9

Kipnuggets, friet & komkommer.

Köfte
Gehaktballetjes, friet & komkommer.

€9

Mira
S h a r e d

D i n i n g

Shared dining staat voor gerechten delen met elkaar.
Alle hoofdgerechten serveren we met onze salade, rijst en aardappelen.
Onze shared dining menu's zijn beschikbaar vanaf twee personen.

b i r

(V)

€25

p.p

€29

p.p

€36

p.p

Voorgerecht: Sigara, Mücver & twee koude mezzes
Rolletjes met feta en pannenkoekjes met courgette en wortel. Twee mezzes met brood.

Hoofdgerecht: imam bayıldı, Vöfte & Çoban
Rijkgevulde aubergine met gecarameliseerde ui, tomaten en pepers. Vegetarische
köfte. Herderssalade.

Dessert: roomijs met slagroom.

i k i
Voorgerecht: Mercimek, sigara & vier koude mezzes
Linzensoep en rolletjes met feta. Vier mezzes met brood.

Hoofdgerecht: Beyti Kebab, Tavuk & Hünkar beğendi
Gegrilde kebab gerold in platbrood met tomatensaus en yoghurt. Gegrilde kippendijen
en gerookte auberginepuree met gestoofd kalfsvlees.

Dessert: baklava met roomijs

ü ç
Voorgerecht: Içli kofte, karides güveç & zes koude mezzes
Traditionele gevulde köfte en gestoofde garnalen in een ovenschoteltje. Zes mezzes met brood.

Hoofdgerecht: Kuzu şiş, Adana kebab & Ribeye
Gegrilde lamsspies, pittig gekruide gehaktspiezen en Ribeye (200g +/-)

Dessert: Künefe
Knapperig gebakken sliertjesdeeg met kaas, siroop, pistache en roomijs to share.

