
Zin in een voor- of nagerecht? Het kan
 allemaal! Vraag ons naar de mogelijkheden.

Wist je dat wij ook heerlijke lunchgerechten serveren?
Vraag ons ernaar of bekijk het op de website. 

Zin in snacks of een borrelplankje?
 Wij serveren dat gedurende de hele dag!

Wij hebben een kaart met diverse veganistische gerechten.  
Benieuwd? Wij helpen je graag.

Kapsalon Döner kebab 8,00 / 10,00 / 13,00

8,50 / 10,00 

8,50 / 10,00 

8,75 / 11,50

8,75 / 11,50

8,00 / 10,00 

Zeer dunne plakjes gehakt van de spies in Turks 
brood.

Maaltijden
Geserveerd met brood, friet, salade en saus

Broodjes
Geserveerd in brood met salade en saus

Kapsalons
Alles-in-één gerecht: friet met vlees en saus 
afgedekt met gesmolten kaas en salade

Wraps
Standaard geserveerd met salade en saus

Shoarma
In reepjes gesneden gemarineerd vlees van de 
spiesgrill. 
Kipshoarma
Reepjes gemarineerd kipshoarma van de spiesgrill. 
Met paprika, ui en champignons.
Vegan shoarma
Plantaardige variant van de shoarma, maar even 
lekker!
Vegan döner kebab
Plantaardige variant van de döner kebab, maar even 
lekker!
Falafel
Huisgemaakte krokante balletjes met bonenvulling. 

Döner kebab 5,75 / 7,25
Zeer dunne plakjes gehakt van de spies in Turks 
brood.

6,00 / 7,50Shoarma
Reepjes gemarineerd vlees van de spiesgrill. 

7,25Shoarma giros
Reepjes gemarineerd vlees van de spiesgrill met 
paprika, ui en champignons. 

6,50Kipshoarma
Reepjes gemarineerd kipshoarma van de spiesgrill.
Met paprika, ui en champignons.

7,00Kipfilet
Huisgemarineerde kipfiletstukjes met paprika, ui en 
champignons. 

8,00Köfte
Staven rundergehakt van de spies in een heerlijke 
verse kruidenmelange. 

7,00Sjasliek
Stukjes fijngesneden huisgemarineerd vlees van de 
grillplaat met paprika, ui en champignons. 

5,50 / 7,00Falafel
Huisgemaakte krokante balletjes met bonenvulling. 

7,75 / 9,00Vegan shoarma
Plantaardige variant van de shoarma, maar even 
lekker!

7,75 / 9,00Vegan döner kebab
Plantaardige variant van de döner kebab, maar even 
lekker!

Döner kebab maaltijd 11,50
Zeer dunne plakjes gehakt van de spies in Turks 
brood.

11,50Shoarma maaltijd
Reepjes gemarineerd vlees van de spiesgrill. 

13,00Shoarma giros maaltijd
Reepjes gemarineerd vlees van de spiesgrill met 
paprika, ui en champignons. 

12,00Kipshoarma maaltijd
Reepjes gemarineerd kipshoarma van de spiesgrill. 
Met paprika, ui en champignons.

13,00Kipfilet maaltijd
Huisgemarineerde kipfiletstukjes met paprika, ui en 
champignons. 

13,00Köfte maaltijd
Staven rundergehakt van de spies in een heerlijke 
verse kruidenmelange. 

13,00Sjasliek maaltijd
Stukjes fijngesneden huisgemarineerd vlees van de 
grillplaat met paprika, ui en champignons. 

10,50Falafel maaltijd
Huisgemaakte krokante balletjes met bonenvulling. 

13,00Vegan shoarma maaltijd
Plantaardige variant van de shoarma, maar even 
lekker!

12,50Vegan döner kebab maaltijd
Plantaardige variant van de döner kebab, maar even 
lekker!

11,00Kipschnitzel maaltijd
Met een krokante laag uit eigen keuken. 

11,00Hot-wings maaltijd
Licht pittige kippenvleugeltjes uit de oven. 

Zin in een voor- of nagerecht? Het 
kan allemaal! Vraag ons naar de 

mogelijkheden.

Dürüm shoarma
Opgerolde wrap gevuld met reepjes gemarineerd 
vlees van de spiesgrill.

6,50

Dürüm döner kebab
Opgerolde wrap gevuld met zeer dunne plakjes 
gehakt van de spies.

6,00

Dürüm kipshoarma
Reepjes gemarineerd kipshoarma van de spiesgrill. 
Met paprika, ui en champignons. 

6,50

Turkse pizza met salade
Dun opgerolde Turkse pizza met pikant gekruid 
gehakt. 

4,75

Turkse pizza met döner
Dun opgerolde Turkse pizza met pikant gekruid 
gehakt en döner kebab.

7,25

Pizza’s vegetarisch
Dunne krokante bodem

Margherita 7,00
Romana
Artisjokken, olijven en ui 

9,00

Quattro formaggi
Vier soorten kaas

11,25

Paprica
Paprika en ui 

8,50

Gorgonzola
Gorgonzolakaas 

9,75

Funghi
Champignons

8,25

Spinaci
Spinazie en mozzarella

10,25

Ananas 8,00
Siciliana
Champignons, ui, paprika, artisjokken en olijven 

11,50

Caprese
Verse tomaten, mozzarella en basilicum

11,00
Rucola
Verse tomaten, fetakaas rucola 

10,75
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Bekijk onze dag- en avondkaart op:
www.deserrevancleopatra.com

Pizza’s met vlees
Dunne krokante bodem

Pizza’s met vis
Dunne krokante bodem

Al Capone
Salami en champignons 

9,25

Al Tonno
Tonijn en ui

9,50

Döneria
Döner kebab en ui

10,25

Chicken Supreme
Kipshoarma, paprika, champignons en ui

11,50

Napoli
Ansjovis en kappertjes

9,00

Capricose
Ham en champignons

9,25

Salmone
Gerookte zalm en champignons

12,00

Capri
Ham, salami, gerookte zalm en spek 

11,75

Pollo
Kipfiletstukjes, paprika, ui en champignons

12,00

Vulcano
Kipshoarma, döner kebab en pepers

11,50

Valentino
Ham, salami, paprika, ui, champignons, spek en 
ananas

12,25

Ham 8,50
Salami 8,50

Milano
Pikante salami en pepers

9,25

Cleopatra
Shoarma, paprika, ui en champignons 

12,00

Trento
Salami en ham

9,25

Bolognese
Gehakt en ui

10,25

Mamma Mia
Ham, salami, ui, champignons, olijven en ei

11,50

Leonardo
Shoarma

10,50

Quattro Stagioni
Ham, salami, champignons en paprika

10,00

Americana
Ham, salami en pepers

9,50

Frutti di Mare
Diverse soorten vis

12,00

Hawaï 
Ham en ananas

9,25

Prima Vera
Ham, salami, spek en ei

10,50
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Dagkaart tot 16:30 / Avondkaart vanaf 16:30


