
amandelen
geroosterd

hazelnoten
geroosterd

turkse
pistachenoten

geroosterd & gezouten



nomadenkaas
tulum peynir

t u r k s e  k n o f l o o k w o r s t

ezine peynir
combi fetakaas
böreklik peynir

dikke room
(botercréme)

premium kaymak

fetakaas 60%
hakiki beyaz peynir

 
kahvalti keyfi

kiphotdogs
goudse kaas

(plakjes)

yoghurt
turkse stijl 3,5%

fetakaas 60% fetakaas 60%

beef döner kebab

fetakaas 55%

hamburgers(36×)
of frikandellen(40×)

beyaz peynir
fetakaas 60%

altin kaymak
ayran 

kip- of rundsalami

turkse yoghurtdrink
dikke room

(slagroom)

yoghurt
turkse stijl 3,5%

op=op*
*deze aanbieding geldt
alleen in de maand juni

chicken döner kebab

gesneden kipsalami
div. soorten



bosnische koffie melkpoeder

harrary | kardemom koffie
gold

tahini halva:
naturel, choco

of pistache

rize çayi | zwarte thee filiz çayi | zwarte thee

tahin

oploskoffie koffiecreamer

zeytinyaği
olijfolie

riviera zeytinyaği
riviera olijfolie

ceylon çayi | zwarte thee

sesampasta

  ghee
plantaardig vet

turkse koffie

TANAY
ceylon çayi | zwarte thee

diverse soorten thee

štrudle
koekrepen
div. soorten

pötibör biskuvi
theebiscuits

oraleta
oplosthee
div. smaken

kaak
broodstengels dürüm ekmegi

tortillas/wraps
18 stuks | 30cm

reçel çeşitleri | jam soorten 

gecondenseerde
melk

zonnebloemolie

zeyt
inyaği

olijfolie



basmati rijst

biber salçasi tatli veya aci

aubergine
en paprika
(geroosterd)

baldo rijsttosya pirinç
risotto/paella rijst

tomatenpuree

makarna çeşitleri
pasta soorten

paprikapuree zoet of pittig

çubuk salatalık turşusu
augurkentuinbonen

tonijn in olie

foul medammes
bruine bonen

div. soorten

voordeelsets

mayonaise en
groentenmix
(geconserveerd)

domates salçasi

tavuk baharati
kipkruiden

hummus

basmati rijst



yağli siyah zeytin

sambalsoorten
of BBQ marinade

 fruitsap
div. smaken

noedels 5 pack
div. smaken

  elmali gazoz 
gazeuse met appelsmaak

zwarte   olijven
     in   olie

hipersüperfamilie variant
zwarte olijven S

özel aile tipi

zwarte olijven M
mega

energy drink

Zohra
loempiavellen

40 stuks

div. soortengroene- of
zwarte olijven

sade | mineraalwater (koolzuurhoudend)

çizik zeytin
groene olijven

gebakken uitjes
zoete chilisaus

zwarte olijven L zwarte olijven XL



koffieset
6 persoons

shampoo shampoo
div. soorten

waterpijpkolen
(kokos)

babydoekjes
div. soorten

afwasmiddel
waspoeder

wit
33

wasbeurten

ontvetter

wasmiddel
div. soorten

50 wasbeurten

turkse theeglazen
toiletpapier

24 rollen

wasmiddel
70 wasbeurten

div.
soorten


