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Volg ons ook op social media!
@milaalmere Mila Almere









ONTBIJT - KAHVALTI
MAMA’S ONTBIJT ANNEMIN KAHVALTISI €11.99
Simit, feta-& belegenkaas, gekookte ei, jam, honing  salami, zwarte olijven, boter, sla, 
tomaat, komkommer, friet en 1x Turkse thee
Simit, beyaz peynir, kaşar peyniri, haşlanmış yumurta, reçel, bal, salam,
siyah zeytin, tereyağı, domates, salatalık ve, patates kızartması, 1x Özel harman dem-
leme çay

BOEREN ONTBIJT KÖY KAHVALTISI €13.99
Warme broodjes, 2 soorten kaas, boter, jam, honing, gebakken ei, tomaat, sla, komkom-
mer, zwarte olijven en 1x Turkse thee
Bagette ekmegi ve simit , peynir cesitleri, reçel, tereyağı, tereyağında pişmiş bir adet 
yumurta, domates, salatalık ve 1x Özel harman demleme çay

UITGEBREID TURKS BRUNCH SERPME KAHVALTI €14.99
Deze brunch is vanaf 2 personen te bestellen. U kunt bij deze
brunch heerlijk genieten van Turkse lekkernijen met onbeperkte thee.
Sınırsız çay

UITSMIJTERS - SAHANDA LEZZET

UITSMIJTER ROOMBOTER SAHANDA TEREYAĞLI YUMURTA €7.49
UITSMIJTER KAAS SAHANDA KAŞARLI YUMURTA €7.99
UITSMIJTER BOTER & TURKSE WORST
SAHANDA TEREYAĞLI SUCUKLU

€8.99

UITSMIJTER TOMAAT, UIEN EN PAPRIKA MENEMEN €7.99

Al onze uitsmijters worden vers gemaakt en geserveerd met Simit

Wordt geserveerd met friet en rauwkost

Tosti met kaas, tomaat en pesto

TOSTI’S - TOSTLAR

TOSTI KAAS KAŞARLI TOST €6.49

TOSTI FETA & KAAS BEYAZ PEYNİRLİ TOST €6.79

TOSTI TURKSE WORST & KAAS SUCUKLU KAŞARLI TOST €6.99

TOSTI KIP & KAAS KAŞARLI TAVUKLU TOST €6.99

TOSTI ITALIANO €6.99

Per Persoon





TURKSE PANNENKOEKEN
TURKSE PANNENKOEK MET KAAS €10.75
Geserveerd met seizoensgroenten en friet

TURKSE PANNENKOEK MET SPINAZIE €10.99
Geserveerd met seizoensgroenten en friet

OMELET

OMELET NATUREL €8.99

OMELET MET KAAS €9.49

OMELET MET CHAMPIGNONS €9.99

OMELET VEGETARISCH €9.99

OMELET GEMENGD MET SUCUK,
GROENTEN EN KAAS

€10.49

OMELET MET SUCUK €11.49

Al onze omeletten worden vers gemaakt en geserveerd met friet, rauwkost en simit 
brood

SIMIT BELEGD
SIMIT MET KNAPPERIGE KIP €8.99
Simit met napperige kip, sla, tomaten, friet en speciale saus

SIMIT MET GEGRILDE KÖFTE €8.99
Simit met  gegrilde Turkse gehaktballen, sla, tomaten, friet
en speciale saus

SIMIT BAGEL
MET FETA KAAS EN TOMAAT €4.99

MET FETA KAAS EN SALAMI €4.99

MET JONGE KAAS EN FETA KAAS €4.99

MET SALAMI EN FETA KAAS €4.99

MET NUTELLA €4.99





WARME BROODJES

WRAPS

BROODJE KIP €8.75
Baguette met gekookte kip, kaas, friet en speciale saus

BROODJE FAJITA €9.75
Baguette met gekookte  kip, ui, kleurrijke paprika, fajitakruiden, friet
en speciale saus

BROODJE KUMRU €10.99
Baguette met kaas, turkse worst, salami, kip worst, augurk, friet
en speciale saus

KIP WRAP €9.99
Met gemarineerde kip, champions, papirika , geraspe kaas, geserveerd
met friet

KÖFTE €9.99
Gegrilde Turkse köfte, sla, tomaat, komkommer, cheddar kaas en
geserveerd met friet

FALAFEL - VEGETARISCH €9.99
Falafel vegetarisch, sla, tomaat, komkommer, geraspte kaas, augurk, 
en geserveerd met friet en saus

CRISPY CHICKEN WRAP €9.49
Crispy chicken strips, sla, tomaat,komkommer, cheddar kaas, en
geserveerd met friet en saus

ADANA €9.99
Adana spicy, sla, tomaat, komkommer, geraspe kaas, augurk,  
en geserveerd met friet en saus

BROODJE GEGRILDE KÖFTE €9.99
Gegrilde Turkse kofte, sla, tomaat, komkommer, augurk en geserveerd
met friet en saus

BROODJE CRISPY CHICKEN €8.99
Crispy chicken strips, sla, tomaat, komkommer, en geserveerd
met friet en saus

BROODJE ADANA €9.99
Adana spicy, sla, tomaat, komkommer, augurk en
geserveerd met friet en saus

BROODJE FALAFEL -  VEGETARISCH €9.99
Falafel vegetarisch, sla, tomaat,komkommer, geraspe kaas ,augurk, 
en geserveerd met friet en saus





FRENCH TACO’S
O'RIGINAL €10.99
Gesmolten cheddar , gegrilde kip , uienringen , friet ,Andalousesaus,
alles heerlijk samengebracht in een tortilla , Geserveerd met friet en
saus.

NUGGETS €9.99
Gesmolten cheddar , gegrilde kip , uienringen , friet ,Andalousesaus,
alles heerlijk samengebracht in een tortilla , Geserveerd met friet en
saus.

TACO BBQ €11.99
Gesmolten cheddar , gegrilde kip , uienringen , friet , BBQ saus , alles
heerlijk samengebracht in een tortilla , Geserveerd met friet en saus.

TACO TERIYAKI €11.99
Gesmolten cheddar , gegrilde kip , uienringen , friet , Teryaki
saus ,alles heerlijk samengebracht in een tortilla , Geserveerd met friet

SNACKS - ATIŞTIRMALIK
SNACKS MILA MIX €8.99
Mini ardappel kroketten , uienringen , mini  kip nuggtes,  mini kip strips, mini kip bites,
friet, geserveerd met saus.

KIP NUGGETS MENU €6.45
5 Kipnuggets geserveerd met friet en saus

PORTIE FRIET €4.75
geserveerd met saus

ICLI KOFTE 3 STUKS €7.99
Traditioneel gehakt ballen met vulling geserveerd met friet rauwkost en citroen

TACO CRISPY €11.99
Gesmolten cheddar , Krokante kip , uienringen ,
friet ,Andalousesaus, alles heerlijk samengebracht in een tortilla ,
Geserveerd met friet en saus.

TACO SUCUK €12.99
Gesmolten cheddar ,turkse worst , uienringen , friet , Andalousesaus,
alles heerlijk samengebracht in een tortilla , Geserveerd met friet en
saus.



CHICKEN MENU

BURGERWRAP

BITES STRIPS



CHICKEN MENU - ITIR TAVUK MENULERI 
SPICY CHICKEN BITES €8.49
Spicy kip stukjes , geserveerd met friet en saus

CHICKEN WRAP MET KIP €9.49
Krokant kipfilet stukjes tussen wrap, tomaat, komkommer, geserveerd
met friet en saus

CHICKEN BITES OF STRIPS 5X €6.75
Geserveer met chili saus

SPICY CHICKENBURGER €8.99
Gegerilde spicy burger, tomaat, komkommer, cheddar kaas, geserveerd
met friet en saus

CHICKEN STRIPS €8.49
Krokant kipstrip stukjes , geserveerd met friet en saus

CHICKEN BBQ €9.99
Krokante kip file stukjes met bbq saus tussen de wrap, tomaat, komkommer,cheddar, 
geserveerd met friet en saus 

CHICKEN TERIYAKI €9.99
Krokante kip file stukjes met teriyaki saus tussen de wrap, tomaat, komkommer, ched-
dar, geserveerd met friet en saus 

BAGUETTE KIP €9.49
Crispy chicken met bbq of teriyaki saus, geserveerd met friet en saus





BURGERS
HAMBURGER €8.99
Gegrilde beefburger, sla, tomaat, komkommer, en speciale saus
geserveerd met friet

CHEESEBURGER €9.99
Gegrilde beefburger, tomaat, komkommer, cheddar, augurken
en speciale saus geserveerd met friet

DUBBELE CHEESEBURGER €12.99
Gegrilde beefburger, sla , tomaat, komkommer, cheddar en speciale saus
geserveerd met friet

KIPBURGER €8.99
Kipburger, tomaat, komkommer, sla, cheddar en speciale saus geserveerd 
met friet

MEXICAN BURGER €9.99
Gegrilde beefburger, tomaat, komkommer, sla, jalapeno peper, pikante 
saus en speciale saus geserveerd met friet

MILA’S BURGER €12.99
Mila’s speciale burger (zie foto)





SALADES
SALADE MET KIP EN SESAMZAAD €9.99
Gepaneerde kipstukjes met sesamzaad, sla, tomaat, komkommer, geraspte 
kaas, maïs en frisse dressing 

SALADE MET SIMIT EN TONIJN €9.99
Tonijn, sla, tomaten, komkommer, uien, mais, augurken , geraspte kaas en
frisse dressing

PASTA’S
TAGLIATELLE MET CHAMPIGNON €9.75
Tagliatelle pasta met champions , room , kruiden, oregano, geserveerd met 
geraspte kaas

TAGLIATELLE MET KIP €9.99
Tagliatelle pasta met gegrilde kip stukjes, room , kruiden, oregano, 
geserveerd met

TAGLIATELLE BBQ €11.99
Tagliatelle pasta met gegrilde kip stukjes, room , BBQ saus, kruiden, 
geserveerd

TAGLIATELLE TERYAKI €11.99
Tagliatelle pasta met gegrilde kip stukjes, room , Teryaki Saus, kruiden,
geserveerd met geraspte kaas

PENNE KIP €9.99
Penne pasta met gegrilde kip stukjes, room , kruiden, oregano, geserveerd 
met geraspte kaas

PENNE CHAMPIONS KIP €10.99
Penne pasta met gegrilde kip stukjes,champions, room, kruiden, oregano, 
geserveerd met geraspte kaas

Ravioli met speciale yoghurt saus
MANTI-TRADATIONELE RAVIOLI MET GEHAKT €11.99



HOOFDGERECHT



MILA MIX GRILL 2 PERSONEN €46.99
Gegrilde kofte, lams kotletten, kip stokjes,gegrilde groenten 
geserveerd met friet brood en saus

HOOFDGERECHT

KIP FAJITA MEKSİKALI TAVUK FAJITA YENİ €21.99
Gegrilde kip, groenten, rauwkost friet en speciale saus

SIMIT  ISKENDER €22.99
Simit met daarop yoghurt, köfte, tomatensaus en roomboter
Simit üzerine, yoghurt, köfte domates sos ve tereyaǧi ile

KIP MET BBQ SAUS BARBEKÜ SOSLU TAVUK €21.99
Gebakken stukjes kip, champions, paprika, BBQ saus, uien en speciale
saus geserveerd met friet en rauwkost

KIP TERIYAKI MET HONING BALLI TERİYAKİ SOSLU TAVUK €21.99
Gebakken stukjes kip, champions, paprika, teriyaki saus, uien , en speciale 
saus geserveerd met friet en rauwkost

GEGRILDE KIP MET CHAMPIGNONSAUS
MANTAR SOSLU TAVUK

€21.99

Gegrilde kip stukjes, champions, paprika, kruiden, en speciale saus 
geserveerd met friet en rauwkost

GEGRILDE KÖFTE IZGARA KÖFTE €21.99
Gegrilde kofte , geserveerd met friet, rauwkost en speciale saus

KIP SPIES €22.99
5 kip spiezen geserveerd met friet , rauwkost en saus

LAMSSHOARMA MENU €23.99
5 lams kotletten geserveerd met friet, rauwkost en saus

LAMS KOTELET €24.99
5 lams kotletten geserveerd met friet, rauwkost en saus

ÇELTIK KEBABI €21.99
Kofte met patat en yogurt en simit geserveerd met geroosterde tomaat en 
paprika

MILA MIX GRILL 1 PERSOON €22.99
Gegrilde kofte, lams kotletten, kip stokjes,gegrilde groenten  geserveerd 
met friet brood en saus

ADANA KEBAB €23.99
Adana kebab, geserveerd met friet, rauwkost en
speciale saus en tortilla brood

FALAFEL MENU - VEGETARISCH €23.99
Falafel menu, geserveerd met friet, rauwkost en speciale saus en tortilla 
brood

SOEP VAN DE DAG GÜNÜN ÇORBASI €4.99



KINDERMENU

JUMMY JUMMY KIDS €9.99
Gegrilde kofte met pasta  en mini worstjes geserveerd met saus en een 
leuke verassing erbij





Volg ons ook op social media!
@milaalmere Mila Almere


