
Warme Mezzes
Sigara Böregi
Gevulde bladerdeeg met feta (4 St.)

Paçanga Böregi
Gevulde bladerdeeg met feta en gerookte pastrami (2 St.)

Fırında Kasarlı Mantar
Met kaas gevulde champignons uit de oven (4 St.)

FFırında Beyaz Peynir
Traditionele feta met oregano en olijfolie uit de oven

Fındık Lahmacun
Traditionele mini pizza’s met lamsgehakt (2 St.)

Içli Köfte
Turkse bulgurballetjes met gehaktvulling en walnoten (2 St.)

Pastırmalı Humus
HuisbeHuisbereide humus met gerookte plakjes pastrami

Yogurtlu Kızartma
Gebakken groenteschijfjes met traditionele yoghurt en tomatensaus

Arnavut Cigeri
Gebakken kalfslever met uien

Karides Tava
Scampi’s in lookboter

KKalamar Tava
Inktvisringen/Calamares met huisbereide looksaus

Ahtapot Tava
Stukjes octopus in lookboter met kruidenolie
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Soep
Mercimek
Huisbereide linzensoep

5,5

Salades
Çoban Salata
Turkse heldersalade: 
tomatenblokjes, komkommer, 
fijngesneden uien, groenepeper, peterselie, fetakaas, 
olijven en olijfolie

Gavurdagı Salata
TTurkse salade: 
fijngesneden tomaten, uien, walnoten, traditionele kruiden,
geserveerd met granaatappelsiroop en olijfolie

Roka Salata
Rucola salade: 
fijngesneden tomaten, rucola, munt, peterselie, 
geserveerdmet granaatappel en olijfolie

BeBegonvil Salata
Turkse salade met nomadenkaas en granaatappel : 
diverse groene salade met nomadenkaas, cherrytomaten, rucola, 
komkommer, walnoten en appel, 
geserveerd met granaatappel en olijfolie
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Koude Mezzes
Humus
Kikkererwtenpuree met sesambrei, komijn, citroensap en olijfolie

Cacık
Fijn gesneden komkommer met traditionele yoghurt, 
knoflook en olijfolie

Haydari
YYoghurt met knoflook, kruizemunt en olijfolie

Rus Salatası
Aardappelsalade met augurken in mayonaise gemengd

Barbunya Pilaki
Borlottibonen in olijfolie met uien, wortels en tomaten

Enginar Dolması
Artichoke gevuld met groenten en sinaas 

BabaBabagannus
Geroosterde auberginepuree met traditionele yoghurt, 
knoflook en olijfolie

Tarama
Viskuit met brood, ui, citroensap en olijfolie

SakSuka
Gebakken groenteblokjes in tomatensaus

AAcılı Ezme
Fijngesneden paprika’s, tomaten, uien met knoflook en olijfolie

Atom
Traditionele yoghurt met gebakken chilipepers en olijfolie

Muhammara
Geroosterde paprika met sesambrei, walnoten en olijfolie

Tulum Peyniri
TTurkse nomadenkaas met roomboter

Kırmızı Pancar Tursusu
Ingemaakte rode bieten in zoete azijn

Kısır
Bulgursalade met traditionele kruiden, paprika, peper, 
ui en peterselie

Zeytinyaglı Yaprak Dolması
GGevulde druivenbladeren met rijst en kruiden

Kuru Patlıcan Dolması
Gedroogde aubergines gevuld met rijst en kruiden

Kuru Biber Dolması
Gedroogde paprika’s gevuld met rijst en kruiden

Kavun & Peynir
Meloen & traditionele feta

ÇÇig Köfte
Handgeknede gehakt rundvlees met bulgur, ui 
en rode chilipepers geserveerd met slabladeren en citroen
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Kinderschotels
Kasap Köfte - Rundergehaktballetjes
Tavuk sis - Kipbrochette
Kuzu sis - Lamsbrochette

*Alle kinderschotels worden geserveerd met sla, frieten of rijst.
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Grillsspecialiteiten

*Alle grillsspecialiteiten worden geserveerd met gegrilde groene peper, tomaat, lavasbrood, Begonvil salade en bulgur rijst.
*Alle visspecialiteiten worden geserveerd met aardapelen uit de oven, uien, rucola en citroen.

Kasap Köfte
Gemalen rundergehakt met Anatolische kruiden

Zırh
Traditioneel gehakt lamsvlees met paprika en kruiden aan de spies

Fıstıklı Zırh
Traditioneel gehakt rund- en lamsgehakt met paprika, 
pijnboompipijnboompitten en kruiden aan de spies

Tavuk Sis
Gemarineerde stukjes kipfilet aan de spies

Kuzu Sis
Gemarineerde malse stukjes lamsfilet aan de spies

Pirzola
Gemarineerde lamskoteletten

BeytiBeyti
Gemarineerde lamsgehakt in deeg met yoghurt en tomatensaus

Saslık
Speciaal gemarineerde malse kalfshaas met uien aan de spies

Ali Nazik
Gemarineerde stukjes lamsfilet met kruiden, 
geserveerd op gerookte auberginesmet knoflookyoghurt

KKüsleme
Speciaal gemarineerde malse lamsfilet aan de spies

Karısık Izgara
Mix grill uitgekozen door de chef
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Visspecialiteiten
Izgara Çupra
Gegrilde dorade met huisgemaakte kruidenolie

Izgara Levrek
Gegrilde zeebaars met huisgemaakte kruidenolie

Dil Balıgı
Gebakken Zeetong “Sole Meunière”

AAhtapot Izgara
Gegrilde Octopus met huisgemaakte kruidenolie
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Traditionele hoofdgerechten
Güveç
Turkse stoofpot met lamshaas en groenten uit de oven geserveerd 
met Turkse rijst

Istanbul Musakka
Lamsgehakt met aubergines, tomaat en bechamelsaus 
uit de ovengeserveerd met Turkse rijst

KKuzu Tandır
Geroosterd lam uit de oven geserveerd met Turkse rijs

Mantı “Turkse Ravioli”
Gevuld mini deegbuideltjes met ui en rundgehakt geserveerd 
met lookyoghurt en tomatensaus
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Bijgerechten
Gegrilde ui, peper en tomaat
Bulgur of Turkse rijst
Aardappelen uit de oven
Begonvil salade
Frieten
Brood of Lavasbrood
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Desserten
Sütlaç
Turkse rijstpudding uit de oven

Irmik Helvası
Warme zoete griesmeel en gesmolten kaas 
geserveerd met traditionele Turkse roomijs

Kabak Tatlısı
GeGebakken zoete pompoen overgoten met suikersiroop 
geserveerd metfijngehakte walnoten en sesambrei

Kemal Pasa
Deegballetjes van ongezouten kaas en griesmeel 
geserveerd met traditioneel room

Baklava
Gebakje van meerdere bladerdeeg met pijnboompitten en 
suisuikersiroop geserveerdmet traditionele Turks roomijs

Künefe
Een knapperig gebakken sliertjesdeeg gevuld met ongezouten 
kaas en overgoten metsuikersiroop 
geserveerd met traditionele Turks roomijs

Katmer
Gebakje van meerdere bladerdeeg met room en pijnboompitten 
gesegeserveerd met traditionele Turks roomijs
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RESTAURANT

Follow Us
on the social media

www.begonvil.be
015/33.64.64

Lindenstraat 10, Keerbergen

all prices are in € and inclusive of VAT - if you have any concerns regarding food allergies, please alert our staff


