Uitnodiging
Graag willen wij u kennis laten maken met de Syrische keuken.
We bereiden een echte Syrische maaltijd. Het menu wisselt per keer.
Heeft u interesse om te komen? Vul dan snel het inschrijfformulier in
want bij het reserveren geldt 'vol is vol'.
Wanneer
Op zaterdagavond om 18.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur):
25 juni - 23 juli — 27 augustus — 24 september —
22 oktober — 26 november — 17 december 2022.
Waar
In wijkcentrum de Uit Wijk Dr. Schaepmanlaan 10 in Bussum
Wat kunt u verwachten?
De Syrische maaltijd bestaat uit een voorgerecht (diverse Syrische hapjes) en
een hoofdgerecht. Voor het hoofdgerecht maakt u een keuze tussen een vegetarisch of een
vleesgerecht. De maaltijd wordt afgesloten met koffie of thee met Syrische zoetigheden.
U krijgt 1 drankje naar keuze.
Wij maken zoveel mogelijk gebruik van biologische producten.
Het menu vindt u op de achterzijde van deze uitnodiging.
De kosten
€ 20,- per maaltijd. Bij binnenkomst graag contant én gepast betalen.
Bij binnenkomst kunt u consumptiebonnen kopen (€ 1,- per consumptie).
Reserveren
U kunt reserveren via e-mail, what's app of door het ingevulde inschrijfformulier in de doos
te stoppen die bij de ingang van het ontmoetingscentrum de Uit Wijk staat
email

: desmaakvansyrie@gmail.com

What's app : 06-14 20 37 87
inleveren

: doos Uit Wijk

U vindt ons ook op Facebook: De smaak van Syrië
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Menu 25 juni 2022
diverse Syrische gerechtjes

Voorgerecht

Mtabal

: geroosterde aubergines met yoghurt en tahinsaus met knoflook

Houmous

: puree van kikkererwten, tahinsaus, citroen en olijfolie

Linzensoep

: deze gele linzensoep wordt geserveerd met gebakken brood en citroensap

Hoofdgerechten
Msahab : in een kruidig mengsel (van o.a. tomaat,
granaatappel, ketjap, paprika en peper) gebakken kippedijfilet
met champignons, wortelen, aardappeltjes en rijst

Vegetarisch
Harak be esbau : een kruidige schotel (koriander, knoflook,
citroen, granaatappel) met zwarte linzen, pasta en Arabisch
flatbread

Bij de hoofdgerechten wordt een traditionele Fattoush salade geserveerd.

Dessert

Halawah aljobon : een deeg van griesmeel en mozzarella
gevuld met een crème van mascarpone en slagroom,
met pistachenootjes

Dankjes
Koffie, thee, frisdrank en bier (zonder alcohol)
Bij de maaltijd is 1 drankje per persoon inbegrepen.
Daarnaast kunt u bij binnenkomst consumptiebonnen kopen (C 1,- per consumptie)
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