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Wordt geserveerd met friet, rauwkost en saus

Tosti met kaas, tomaat en pesto

Tosti met kaas, tomaat, jalapeño en sambal

TOSTI’S - TOSTLAR

TOSTI KAAS KAŞARLI TOST €7.99

TOSTI FETA & TOMAAT BEYAZ PEYNİRLİ DOMATESLI TOST €8.99

TOSTI TURKSE WORST & KAAS
SUCUKLU KAŞARLI

€8.99

TOSTI KIP & KAAS KAŞARLI TAVUKLU TOST €9.99

TOSTI ITALIANO €9.99

TOSTI MEXICANO €9.99

ONTBIJT - KAHVALTI
MAMA’S ONTBIJT ANNEMIN KAHVALTISI €13.50
Simit, feta-& belegenkaas, gekookte ei, jam, honing, salami, zwarte olijven, boter, sla, 
tomaat, komkommer, friet, chocola 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, chocola 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 €17,99
Deze brunch is vanaf 2 personen te bestellen. U kunt bij deze
brunch heerlijk genieten van Turkse lekkernijen met onbeperkte thee.
Sınırsız çay

Per Persoon





OMELET

OMELET NATUREL €11.50

OMELET MET KAAS €11.99

OMELET MET CHAMPIGNONS €12.99

OMELET VEGETARISCH €12.99

OMELET GEMENGD MET SUCUK,
GROENTEN EN KAAS

€13.75

OMELET MET SUCUK €13.99
OMELET ITALIANO MET PESTO €13.75

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

UITSMIJTERS - SAHANDA LEZZET

UITSMIJTER ROOMBOTER SAHANDA TEREYAĞLI YUMURTA

UITSMIJTER KAAS SAHANDA KAŞARLI YUMURTA

UITSMIJTER BOTER & TURKSE WORST
SAHANDA TEREYAGLI SUCUKLU YUMURTA

UITSMIJTER TOMAAT, UIEN EN PAPRIKA MENEMEN

€8.49
€8.99
€9.75

€9.75
€9.75UITSMIJTER SOSIS (WORSTJES)

UITSMIJTER  ÇAKALLI MENEMEN €9.75

Al onze uitsmijters worden vers gemaakt en geserveerd met Simit brood





TURKSE PANNENKOEKEN
TURKSE PANNENKOEK MET KAAS €12.50
Geserveerd met seizoensgroenten, friet en saus

TURKSE PANNENKOEK MET SPINAZIE €12.50
Geserveerd met seizoensgroenten, friet en saus

SIMIT BELEGD

SIMIT MET KNAPPERIGE KIP €9.99
Simit met knapperige kip, sla, tomaten, komkommer, friet en speciale saus

Geserveerd met uienringen

SIMIT MET GEGRILDE KÖFTE €9.99
Simit met  gegrilde Turkse gehaktballen, sla, tomaten, komkommer, friet
en speciale saus

SIMIT BAGEL
MET FETA KAAS EN TOMAAT €5.99

MET FETA KAAS EN SALAMI €5.99

MET JONGE KAAS EN FETA KAAS €5.99

MET SALAMI EN FETA KAAS €5.99

MET NUTELLA €5.99

ITALIANO (KAAS, TOMAAT EN PESTO) €6.99

MEXICO (KAAS, TOMAAT, JALAPENO) €6.99





WARME BROODJES
BROODJE KIP €9.99
Baguette brood met gegrilde kip, rauwkost, kaas, friet en speciale saus

BROODJE FAJITA €10.99
Baguette brood met gegrilde kip, kleurrijke paprika, fajitakruiden, friet, 
geraspte kaas en speciale saus

BROODJE KUMRU €12.50
Baguette brood met kaas, turkse worst, salami, kip worst, augurk, geraspte kaas, 
friet en speciale saus

BROODJE GEGRILDE KÖFTE €10.99
Gegrilde Turkse kofte, sla, tomaat, komkommer, augurk, cheddar kaas en geserveerd
met friet en speciale saus

BROODJE CRISPY CHICKEN €10.99
Crispy chicken strips, sla, tomaat, komkommer, geraspte kaas en geserveerd
met friet en saus

BROODJE ADANA €10.99
Adana spicy, sla, tomaat, komkommer, augurk, cheddar kaas en
geserveerd met friet en speciale saus

BROODJE FALAFEL -  VEGETARISCH €11.50
Falafel vegetarisch, sla, tomaat, komkommer, geraspte kaas ,augurk, 
en geserveerd met friet en speciale saus

BROODJE NUGGETS €10.99
Nuggets, sla, tomaat, komkommer, geraspte kaas en geserveerd
met friet en saus

BROODJE SOSIS TURKSE KNAKWORST €10.99
Sosis, sla, tomaat, komkommer, augurk, geraspte kaas en geserveerd
met friet en saus

BROODJE SUCUK €11.99
Sucuk, sla, tomaat, komkommer, augurk, geraspte kaas en geserveerd
met friet en speciale saus





CHICKEN BBQ €12.99
Gegrilde kip met bbq saus tussen de wrap, tomaat, 
komkommer, cheddar, geserveerd met friet en saus 

CHICKEN TERIYAKI €12.99
Gegrilde kip stukjes met teriyaki saus tussen de wrap, tomaat, 
komkommer, cheddar, geserveerd met friet en saus 

TONIJN €12.99
Tonijn stukjes in een wrap, tomaat, mais, komkommer, geraspte kaas, 
geserveerd met friet en saus 

WRAPS
KIP WRAP €11.99
Met gemarineerde kip, champions, papirika , geraspte kaas, geserveerd
met friet en speciale saus

KÖFTE €11.99
Gegrilde Turkse köfte, sla, tomaat, komkommer, cheddar kaas en
geserveerd met friet en speciale saus

FALAFEL - VEGETARISCH €11.99
Falafel vegetarisch, sla, tomaat, komkommer, geraspte kaas, augurk, 
en geserveerd met friet en saus

CRISPY CHICKEN WRAP €11.99
Crispy chicken strips, sla, tomaat, komkommer, cheddar kaas, en
geserveerd met friet en saus

ADANA €12.99
Adana spicy, sla, tomaat, komkommer, cheddar kaas, augurk,  
en geserveerd met friet en saus

WRAP SOSIS TURKSE KNAKWORST €11.99
Sosis, sla, tomaat, komkommer, augurk, geraspte kaas en geserveerd
met friet en saus

SUCUK €11.99
Sucuk, sla, tomaat, komkommer, augurk, geraspte kaas en geserveerd
met friet en saus





FRENCH TACO’S
O'RIGINAL €12.50
Gesmolten cheddar, gegrilde kip , uienringen , friet ,Andalousesaus,
alles heerlijk samengebracht in een tortilla , Geserveerd met friet en
saus.

NUGGETS €12.50
Gesmolten cheddar, nuggets, uienringen , friet ,Andalousesaus,
alles heerlijk samengebracht in een tortilla , Geserveerd met friet en
saus.

TACO BBQ €12.50
Gesmolten cheddar, gegrilde kip , uienringen , friet , BBQ saus , alles
heerlijk samengebracht in een tortilla , Geserveerd met friet en saus.

TACO TERIYAKI €12.50
Gesmolten cheddar, gegrilde kip , uienringen , friet , Teryaki
saus ,alles heerlijk samengebracht in een tortilla , Geserveerd met friet

TACO CRISPY €12.50
Gesmolten cheddar, Krokante kip , uienringen, friet ,Andalousesaus, 
alles heerlijk samengebracht in een tortilla, geserveerd met friet en saus.

TACO SOSIS €12.50
Gesmolten cheddar, sosis, 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.

TACO MEXICO €12.99
Gesmolten cheddar, gegrilde kip, jalapeño, uienringen, friet, Andalousesaus,
sambal alles heerlijk samengebracht in een tortilla , Geserveerd met friet en
saus.

TACO VEGETARISCH - VEGETARISCH €12.99
Gesmolten cheddar, falafel home made, uienringen, friet, Andalousesaus, alles heerlijk 
samengebracht in een tortilla, geserveerd met friet en saus.





CHICKEN MENU - CITIR TAVUK MENULERİ 
SPICY CHICKEN BITES €8.99
Spicy kip stukjes , geserveerd met friet en saus

CHICKEN BITES OF STRIPS 5X €7.99
Geserveerd met (home made) chili saus

SPICY CHICKENBURGER €11.99
Spicy kip burger, tomaat, komkommer, cheddar kaas, geserveerd
met friet en saus

CHICKEN STRIPS €9.50
Krokante kip strip stukjes , geserveerd met friet en saus

SNACKS - ATIŞTIRMALIK
SNACKS MILA MIX €9.99
Mini aardappel kroketten , uienringen, kip nuggets, kip strips, kip bites,
friet, geserveerd met saus.

KIP NUGGETS MENU €6.99
5 Kipnuggets geserveerd met friet en chilisaus

PORTIE FRIET €4.99
Geserveerd met mayonaise en ketchup

ICLI KOFTE 3 STUKS €9.99
Traditioneel gehakt ballen met vulling geserveerd met friet en citroen

5 SIGARA BOREGI (FILO DEEG MET FETA KAAS) €9.99
Filo deeg gevuld met feta kaas, geserveerd met friet en chili saus.

SOSIS MENU (KLEINE WORSTJES) €8.99
6 sosis geserveerd met friet en chili saus.





BURGERS
HAMBURGER €10.99
Gegrilde beefburger, sla, tomaat, komkommer, en speciale saus
geserveerd met friet

CHEESEBURGER €11.99
Gegrilde beefburger, sla, tomaat, komkommer, cheddar en speciale saus 
geserveerd met friet

DUBBELE CHEESEBURGER €13.99
Gegrilde beefburger, sla , tomaat, komkommer, cheddar en speciale saus
geserveerd met friet

KIPBURGER €11.99
Kipburger, sla, tomaat, komkommer, cheddar en speciale saus geserveerd 
met friet

MEXICAN BURGER €12.99
Gegrilde beefburger, tomaat, komkommer, sla, jalapeno peper, pikante 
saus en speciale saus geserveerd met friet

MILA’S BURGER €14.99
Mila’s speciale burger (zie foto)

VEGGIE BURGER - VEGETARISCH €12.99
Falafel home made, tomaat, komkommer, sla, jalapeno peper, pikante saus 
en speciale saus geserveerd met friet

SUCUK BURGER €13.99
Gegrilde sucuk, tomaat, komkommer, sla, jalapeno peper, pikante saus en 
speciale saus geserveerd met friet





SALADES
SALADE MET KIP EN SESAMZAAD €11.99
Gegrilde kipstukjes met sesamzaad, sla, tomaat, komkommer, geraspte 
kaas, maïs, augurk en frisse dressing 

SALADE MET SIMIT EN TONIJN €10.99
Tonijn, sla, tomaten, komkommer, uien, mais, augurken , geraspte kaas en
frisse dressing

PASTA’S
TAGLIATELLE MET CHAMPIGNON €9.99
Tagliatelle pasta met champions , room , kruiden, oregano, geserveerd met 
geraspte kaas

TAGLIATELLE MET KIP €11.99
Tagliatelle pasta met gegrilde kip stukjes, room, kruiden, oregano, 
geserveerd met geraspte kaas

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

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

PENNE KIP €11.99
Penne pasta met gegrilde kip stukjes, room, kruiden, oregano, geserveerd 
met geraspte kaas

PENNE CHAMPIONS KIP €11.99
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

Pasta met kip en champignon
TAGLIATELLE KIP EN CHAMPIGNON €11.99

Penne pasta met gegrilde kip stukjes, arrabiata saus, room, kruiden, 
oregano, geserveerd met geraspte kaas

PENNE ARRABBIATA

Tagliatelle pasta met gegrilde kip stukjes, arrabiata saus, room, kruiden, 
oregano, geserveerd met geraspte kaas

TAGLIATELLE ARRABBIATA

€12.50

€12.50

KINDERMENU
JUMMY JUMMY KIDS €9.99
Gegrilde kofte met pasta, mini worstjes en patat geserveerd met saus





HOOFDGERECHT

KIP FAJITA MEKSİKALI TAVUK FAJITA YENİ €22.95
Gegrilde kip, paprika, mais, rauwkost friet en speciale saus

Geserveerd met salade en brood

SIMIT  ISKENDER €24.99
Simit met daarop yoghurt, köfte, tomatensaus en roomboter
Simit üzerine, yoghurt, köfte domates sos ve tereyaǧi ile

KIP MET BBQ SAUS BARBEKÜ SOSLU TAVUK €22.99
Gebakken stukjes kip, paprika, BBQ saus, uien en speciale
saus geserveerd met friet en rauwkost

KIP TERIYAKI MET HONING BALLI TERİYAKİ SOSLU TAVUK €22.99
Gegrilde kip, paprika, teriyaki saus en speciale saus geserveerd met friet en 
rauwkost

GEGRILDE KIP MET CHAMPIGNONSAUS
MANTAR SOSLU TAVUK

€22.99

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

GEGRILDE KÖFTE IZGARA KÖFTE €23.99
Gegrilde kofte , geserveerd met friet, rauwkost en speciale saus

KIP SPIES €23.99
5 kip spiezen geserveerd met friet, rauwkost en saus

LAMSSHOARMA MENU €24.99
Lamsshoarma geserveerd met friet, rauwkost en saus

ÇELTIK KEBABI €23.99
Kofte met patat, yogurt en simit geserveerd met geroosterde tomaat en 
paprika

MILA MIX GRILL 1 PERSOON €24.99
Gegrilde kofte, lams kotletten, kip stokjes, gegrilde groenten geserveerd 
met friet brood en saus

ADANA KEBAB €24.99
Adana kebab, geserveerd met friet, rauwkost en
speciale saus en tortilla brood

FALAFEL MENU - VEGETARISCH €24.99
Falafel menu, geserveerd met friet, rauwkost en speciale saus en tortilla 
brood

SOEP VAN DE DAG GÜNÜN ÇORBASI €4.99





WARME DRANKEN

KOFFIE €2.99
ESPRESSO €2.99
DUBBELE ESPRESSO €4.25

TURKSE THEE KLEIN €2.25
TURKSE THEE GROOT €2.99
VERSE MUNT THEE €4.99

TURKSE KOFFIE €3.99
KOFFIE VERKEERD €3.25
CAPPUCCINO €3.25
LATTE MACHIATO €4,99
LATTE MOCCA €4.99
LATTE CARAMEL €4.99
LATTE HAZEL €4.99
WARME CHOCOMEL MET SLAGROOM €3.99

€6.99
€6.99
€6.99
€6.99

ICE CAPUCCINO
ICE CAPUCCINO MET CHOCO & SLAGROOM
ICE CAPUCCINO MET HAZEL & SLAGROOM
ICE CAPUCCINO MET CARAMEL & SLAGROOM

IJSKOFFIE





KOUDE DRANKEN
PEPSI
PEPSI MAX
SISI SINAS 
7-UP FREE
DOUBLE DUTCH CUCUMBER & WATERMELON
DOUBLE DUTCH DOUBLE LEMON
DOUBLE DUTCH PINK GRAPEFRUIT
LIPTON SPARKLING
LIPTON GREEN ZERO
LIPTON PEACH
ROYAL CLUB CASSIS
ROYAL CLUB BITTER LEMON
ROYAL CLUB TONIC
ROYAL CLUB GINGER ALE
ROYAL CLUB APPELSAP
RANJA
SOURCY BLAUW
SOURCY ROOD
HAWAII
CREAM SODA
POMMES
CAPRI SUN
RED BULL
RIVELLA
CHOCOMEL
FRISTI
FERNANDES (GROEN, GEEL, BLAUW, ROOD)
MOJITO MET CREAMSODA
DAGELIJKS VERSE JUS D'ORANGE
MILKSHAKE AARDBEI BANAAN

€3.25
€3.25
€3.25
€3.25
€3.75
€3.75
€3.75
€3.50
€3.50
€3.50
€3.75
€3.75
€3.75
€3.75
€3.75
€3.99
€3.25
€3.25
€3.50
€3.50
€3.50
€2.99
€3.99
€3.75
€3.50
€3.50
€3.50





DE LEKKERSTE SMOOTHIES

Mango met aardbei
PARADISE

Ananas met mango
SUNSHINE

Aardbei met banaan
TROPICAL

Framboos met aardbei
SUNSET

Mango met banaan
PALMBEACH

Framboos met mango
FANTASY





GEBAK

� Redvelvet cake
� Kinder bueno cheese cake
� White snickers cheese cake 
� Home made appeltaart 
� Baklava portie 3 stuks 
� Kunefe  



Volg ons ook op social media!
@milaalmere Mila Almere Mila Almere


