


Hoşgeldiniz/Welkom in dit Turks sprookje in ‘t hart van Tilburg, 
waar Turkse gastvrijheid hoog in het vaandel staat. Wij willen u graag 
meenemen op reis naar Turkije om onze heerlijke traditionele gerechten 
te laten proeven. 

Al onze gerechten zijn dagvers en worden op authentieke wijze bereidt. 
Wij wensen u een prettige voortzetting en hopen dat alles naar wens zal 
zijn.

Vragen? Stel ze gerust aan een van onze medewerkers, zij staan 
voor u klaar.

Afiyet olsun/Eet smakelijk

Wilt u foto’s plaatsen op social media? 
Plaats ze dan met #Masal of #Masaltilburg, wie weet delen wij uw 
foto op één van onze kanalen.
Niet genoeg data? U kunt gratis gebruik maken van ons Wi-Fi netwerk.

Al onze vleesgerechten zijn halal

Uiteraard kunnen wij ook rekening houden met uw 
dieet, allergie of vegetarische voorkeur

Netwerk  : Gastnetwerk Masal
Wachtwoord : RestaurantMasal333

Vegatarisch

Gluten

Melk/boter

Noten

Ei

Luptin

Schaaldieren

Sesam

Vis



Meergangen menu’s Alle menu’s zijn vanaf 2 personen

Menu 1 € 28,00 p.p.
Voorgerecht

5 heerlijke koude meze’s

Hoofdgerechten
Kuzu gÜveç

of
Stoofpotje van mals lamsvlees, champignons, aubergine, ui, paprika en courgette. Dit allemaal gestoofd in tomatensaus

Tavuk GÜveç

of
Stoofpotje van kipfilet, champignons, ui, paprika en courgette. Dit allemaal gestoofd in tomatensaus

Sebzeli GÜveç
Stoofpotje van champignons, ui, paprika, bloemkool, broccoli, wortel en courgette. Dit allemaal gestoofd in tomatensaus

Dessert
Baklava met ijs en slagroom

Menu 2 € 31,50 p.p.
Voorgerecht

7 heerlijke koude meze’s

Hoofdgerechten
Yoğurtlu kebab

of
Gekruid lamsgehakt op een bedje van geroosterd brood, knoflookyoghurt en overgoten met tomatensaus

Tavuk döşÜ

of
Gemarineerde kipfilet met diverse verse groenten en champignonsaus  

Köfte

of
Gekruid lamsgehakt met diverse verse groenten en tomatensaus 

Sebzeli tantuni
Een wrap gevuld met champignons, ui, paprika, bloemkool, broccoli, wortel, courgette en tomatensaus

Dessert
Baklava met ijs en slagroom

Menu 3 € 35,00 p.p.
Voorgerecht

9 heerlijke warme en koude meze’s

Hoofdgerechten
Masal Et Speciaal 

of
Een tajine met lamskotelet, kipfilet en köfte op een bedje van gestoofd lamsvlees en diverse groenten 

Masal Balik Speciaal
Een tajine met een mix van tilapiafilet, pangasiusfilet, zalmfilet, gamba’s met diverse groenten in een heerlijk roomsaus

of
van de chef

Sebzeli patlican
Gevulde aubergine met champignons, paprika, bloemkool, broccoli, wortel, courgette, ui en tomatensaus

Dessert
Betoverende Turkse lekkernijen geserveerd met ijs, slagroom en een heerlijk kopje thee/koffie

Alle voorgerechten worden geserveerd met brood
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met rijst, gebakken krieltjes en salade
Uiteraard kunnen wij ook rekening houden met uw dieet, allergie of vegetarische voorkeur



Uiteraard kunnen wij ook rekening houden met uw dieet, allergie of vegetarische voorkeur

Çorbalar (soep)

Mercimek € 6,50
Linzensoep

Sicak mezeler (warme voorgerechten)

Sigara böreği € 7,00
Filodeegrolletjes met fetakaas en peterselie

Içli köfte € 7,50
Turkse kroket met een vulling van gehakt

Karides tava € 9,50
Gamba’s met champignons, tomaat en puntpaprika in een heerlijke roomsaus

Mitit köfte € 7,00
Gefrituurde gehaktballetjes van gekruid lamsvlees in tomatensaus

Şakşuka € 6,50
Salade van gefrituurde aubergine, paprika en courgette overgoten met een
heerlijke tomatensaus

Masal meze (vanaf 2 personen) € 12,50 p.p.
Een mix van 9 diverse koude en warme voorgerechten. Cacık, humus, 
patlican salatası, antep ezme, enginar salatası peynir ezme, şakşuka, 
sigara böreği en mitit köfte



Uiteraard kunnen wij ook rekening houden met uw dieet, allergie of vegetarische voorkeur

Soğuk mezeler (koude voorgerechten)

Cacık € 6,00
Frisse Turkse yoghurt met komkommer, knoflook, dille en munt

Humus € 6,00
Tapenade van kikkererwten, tahin en sesam

Peynir ezme  € 6,00
Tapenade van fetakaas, pittige paprikapuree, knoflook en walnoten

Patlican salatası  € 6,00
Salade van aubergine, paprika, knoflook en yoghurt

Antep ezme  € 6,00
Pittige tapenade van tomaat, paprika, hete peper en ui

Enginar salatası  € 6,00
Tapenade van artisjok, knoflook, kappertjes en zongedroogde tomaten

Koude meze (vanaf 2 personen) € 10,00 p.p.
Een mix van 6 koude voorgerechten. Cacık, humus, peynir ezme, 
patlican salatası, antep ezme en enginar salatası

Salatalar (salades)

Çoban salatası € 9,00
Fijngesneden tomaat, komkommer, ui en pepers met een dressing
van olijfolie, citroen en granaatappelsap

Peynir salatası € 10,00
Gemengde salade met tomaat, komkommer en fetakaas met een dressing
van olijfolie, citroen en granaatappelsap

Tavuk salatası € 14,50
Gemengde salade met tomaat, komkommer, paprika, ui, kip en een dressing
van olijfolie, citroen en granaatappelsap



Uiteraard kunnen wij ook rekening houden met uw dieet, allergie of vegetarische voorkeur

Bij alle hoofdmaaltijden (m.u.v. pide’s en burgers) wordt vooraf één lavas per tafel geserveerd
Bij het hoofdgerecht krijgt u ook één schaaltje rijst en gebakken krieltjes per tafel

Izgara çeşitler (grillgerechten)

Tavuk pirzola € 19,00
Gemarineerde kipkoteletten met diverse groenten en champignonsaus

Tavuk döşü € 19,00
Gemarineerde kipfilet met diverse groenten en champignonsaus

Kuzu şiş € 22,00
Aan een spies gegrilde stukjes lamsvlees met diverse groenten en tomatensaus

Köfte € 19,00
Gekruid lamsgehakt met diverse groenten en tomatensaus

Yoğurtlu kebab € 19,50
Gekruid lamsgehakt op een bedje van geroosterd brood, knoflookyoghurt
overgoten met tomatensaus

Adana kebab € 19,50
Aan een spies gegrild pittig gekruid lamsgehakt met diverse smeersels
op een wrap

Beyti kebab € 19,50
In een wrap gerold pittig gekruid lamsgehakt overgoten met knoflookyoghurt
en tomatensaus

Pirzola € 25,00
Gemarineerde lamskoteletten met diverse groenten en tomatensaus

Bonfile (220 gram) € 26,50
Gegrilde malse ossenhaas met diverse groenten en een keuze uit 
champignon- of pepersaus

Karışık izgara € 24,50
Een mixed grill van lamskotelet, kipfilet, köfte en stukjes lamsvlees 
met diverse groenten en tomatensaus

T-bone (400 gram) € 26,50
Een malse steak met diverse groenten en een keuze uit 
champignon- of pepersaus

Iskender kebab € 19,50
Gesneden döner kebabvlees met daarop hete tomatensaus over stukjes
pitabrood en daarnaast knoflookyoghurt

Masal Et Speciaal (vanaf 2 personen) € 22,50 p.p.
Een tajine met lamskotelet, kipfilet en köfte op een bedje van gestoofd
lamsvlees en diverse groenten



Uiteraard kunnen wij ook rekening houden met uw dieet, allergie of vegetarische voorkeur

Bij alle hoofdmaaltijden (m.u.v. pide’s en burgers) wordt vooraf één lavas per tafel geserveerd
Bij het hoofdgerecht krijgt u ook één schaaltje rijst en gebakken krieltjes per tafel

Masal özel yemekleri (Masal specialiteiten)

Tavuk sarma € 26,00
Een rollade van kipfilet gevuld met diverse groenten, walnoten en
overgoten met champignonsaus

Bonfile lokum € 27,00
In boter gebakken malse stukjes ossenhaas met diverse groenten en
een keuze uit met champignon- of pepersaus

Peynirli köfte € 22,50
Gekruid lamsgehakt gevuld met cheddarkaas en geserveerd met tomatensaus

Spareribs € 23,50
Heerlijk malse spareribs van de grill geserveerd met diverse groenten

Steakmix (vanaf 2 personen) € 39,50 p.p.
Ossenhaas, T-bone en lamsrack met diverse groenten, champignon en pepersaus

Burgers
BUrger € 16,50

Malse burger geserveerd met frites

CheesebUrger € 17,00
Malse burger gevuld met cheddarkaas geserveerd met frites

Chickenburger € 16,50
Gegrilde kipburger geserveerd met frites

Cocuk Menüsü (kindermenu tot 12 jaar)

Kipschnitzel € 12,50
Met frites, mayonaise en appelmoes

Kipfilet € 12,50
Met frites, mayonaise en appelmoes

Kipnuggets € 12,50
Met frites, mayonaise en appelmoes

Köfte € 12,50
Met frites, mayonaise en appelmoes



Uiteraard kunnen wij ook rekening houden met uw dieet, allergie of vegetarische voorkeur

Bij alle hoofdmaaltijden (m.u.v. pide’s en burgers) wordt vooraf één lavas per tafel geserveerd
Bij het hoofdgerecht krijgt u ook één schaaltje rijst en gebakken krieltjes per tafel

Balık çeşitleri (vis gerechten)

Somom € 22,50
Gemarineerde zalmfilet geserveerd met aardappelpuree en seizoensgroenten

Karışık balık € 22,50
Mix van tilapiafilet, pangasiusfilet, zalmfilet, gamba’s met diverse groenten en
knoflook in een heerlijke roomsaus van de chef

Balık güveç € 22,00
Stoofpot van tilapiafilet, pangasiusfilet, zalmfilet, gamba’s met diverse groenten
en knoflook in olijfolie

Masal balık speciaal (vanaf 2 personen) € 22,50 p.p.
Een tajine met een mix van tilapiafilet, pangasiusfilet, zalmfilet, gamba’s
met diverse groenten en knoflook in een heerlijke roomsaus van de chef

Vejetaryan çeşitleri (vegetarische gerechten)

Sebzeli patlıcan € 19,50
Gevulde aubergine met champignons, paprika, courgette, bloemkool, broccoli,
wortel en ui in tomatensaus geserveerd met een kleine salade en cacik

Sebzeli güveç € 19,50
Stoofpot van in tomatensaus gestoofde champignons, ui, paprika,
courgette, bloemkool, broccoli en wortel

Sebzeli tantuni € 19,50
Een wrap gevuld met champignons, ui, paprika, bloemkool, broccoli, wortel
en courgette in tomatensaus

Tava çeşitleri (pangerechten)

Mantarlı bonfile € 28,00
Turkse wok met stukjes ossenhaas en champignons

Tavuk saç € 19,50
Turkse wok met stukjes kip, milde Turkse peper, ui, champignons en tomaat

Tavuk sote € 19,50
Turkse wok met stukjes kip, milde Turkse peper, ui, champignons, tomaat
met roomsaus



Uiteraard kunnen wij ook rekening houden met uw dieet, allergie of vegetarische voorkeur

Bij alle hoofdmaaltijden (m.u.v. pide’s en burgers) wordt vooraf één lavas per tafel geserveerd
Bij het hoofdgerecht krijgt u ook één schaaltje rijst en gebakken krieltjes per tafel

Firin çeşitleri (ovengerechten)

Kuzu güveç € 19,00
Stoofpot van mals lamsvlees, champignons, aubergine, ui, paprika en
courgette. Dit allemaal gestoofd in tomatensaus

Tavuk güveç € 18,50
Stoofpot van kipfilet, champignons, ui, paprika en courgette. 
Dit allemaal gestoofd in tomatensaus

Pide çeşitleri (Turkse pizza’s)

Kıymalı € 12,50
Gekruid lamsgehakt 

Kıymalı yumurtalı € 13,50
Gekruid lamsgehakt en ei 

Peynirli € 10,50
Fetakaas en peterselie 

Peynirli yumurtalı € 11,50
Fetakaas, peterselie en ei 

Mevlana € 13,50
Gekruid lamsgehakt, fetakaas en peterselie 

Sucuklu € 12,50
Turkse knoflookworst en ei

Garnitür (garnituur)

Lavaş € 3,50
Frites € 3,50
Diverse sauzen € 2,50

Champignon-, peper- of dillesaus

Rijst € 3,00
Krieltjes € 3,00
Salade € 2,75



Uiteraard kunnen wij ook rekening houden met uw dieet, allergie of vegetarische voorkeur

Tatli çeşitleri (nagerechten)

Traditionele nagerechten 

Baklava € 7,50
Zoete bladerdeeghapjes met slagroom 

Künefe € 9,50
In een pannetje geperste deegslierten (engelenhaar) gevuld met
ongezouten kaas en overgoten met suikersiroop

Katmer € 10,50
Een envelop van filodeeg gevuld met pistache en een bolletje ijs  

Extra:

Bolletje ijs € 2,50

Tatli çeşitleri (ijsgerechten)

Karışık dondurma € 7,00
3 bolletjes ijs met slagroom en chocoladesaus 

Çocukdondurması (kinderijs) € 6,00
2 bolletjes ijs met slagroom en spikkels

Dondurma € 2,50
1 bolletje ijs

Seizoensgerecht
Meyve tabağı € 7,50

Gevarieerd seizoensgebonden vers fruit met slagroom 

Masal dessert (vanaf 2 personen) € 10,00 p.p.
Betoverende Turkse lekkernijen geserveerd met ijs en slagroom

      



Uiteraard kunnen wij ook rekening houden met uw dieet, allergie of vegetarische voorkeur

Pasta çeşitleri (gebak)

Framboise cheesecake  € 7,00
Cheesecake met een frambozenspiegel 

Oreo   € 7,00
Vulling van witte crème met stukjes Oreo koekjes en bestrooid met kruimels 

Salted caramel bavarois   € 7,00
Een brownie met gezouten caramel bavarois, caramelspiegel en stukjes walnoot

Hazelino (gluten-vrij) € 7,00
Hazelnootschuim met hazelnootcrème en stukjes hazelnoot

Gevarieerd gebak € 7,00
Neem een kijkje in onze vitrine voor ons wisselende assortiment 

Mocktails (non-alcohol)

Mojito  € 7,50
Een mojito geïnspireerd drankje. Mousserend, citroen, limoen en munt 

Old Passionate € 7,50
Een sinaasappel en passievrucht drank

Piña Colada  € 7,50
Een op piña colada geïnspireerde drankje met kokosnoot, ananas en room

Strawberry  € 7,50
Een op aardbeien daiquiri geïnspireerd drankje met mousserende, 
aardbeien en limoen

Berry Nice  € 7,50
Een mousserend drankje met bosbessen en frambozen

Pink  Lady  € 7,50
Een sprankelende lychee drank



Frisdranken

Coca cola € 3,40

Coca cola zero € 3,40

Sprite € 3,40

Fanta Orange € 3,40

Fanta Cassis € 3,40

Bitterlemon € 3,40

Tonic € 3,40

Rivella € 3,40

Ginger Ale € 3,40

Lipton Ice Tea € 3,40

Lipton Ice Tea Peach € 3,40

Lipton Ice Tea Green € 3,40

Redbull € 4,50

Jus d’Orange € 3,40

Appelsap € 3,40

Fristi € 3,40

Chocomel € 3,40

Spa blauw € 3,10

Spa blauw (0,75 l) € 7,50

Spa rood € 3,10

Spa rood (0,75 l) € 7,50

Ayran € 3,10

Bieren

Bavaria € 3,50

Jupiler € 3,50

Bavaria 0.0 € 3,50

Efes € 3,75

Bavaria Radler Lemon 2.0 € 3,50

Bavaria Radler Lemon 0.0 € 3,00

La Trappe Witte Trappist € 4,90

La Trappe Blond € 5,50

La Trappe Dubbel € 5,50

La Trappe Isid’or € 5,50

La Trappe Tripple € 5,90

Mocktails

Mojito € 7,50

Old passioned € 7,50

Pino Colada € 7,50

Strawberry € 7,50

Berry Nice € 7,50

Pink Lady € 7,50

Wijnen

Çankaya (droge witte wijn)

Per glas € 5,50

Per fles € 27,50

Sultaniye (zoete witte wijn)

Per glas € 5,00

Per fles € 25,00

Lal (rosé)

Per glas € 5,50

Per fles € 27,50

Yakut (rode wijn)

Per glas € 5,50

Per fles € 27,50

Aperitief (3,5 cl.)

Raki € 6,00

Rode Port € 4,50

Martini Bianco € 4,50

Disaronno Amaretto € 5,00

Tia Maria € 5,00

Baileys € 5,00

Licor 43 € 5,50

Grand Marnier € 5,00

Gedistilleerd

Absolut Vodka € 6,00

Bacardi € 6,00

Jameson € 5,50

Johnnie Walker (Red Label) € 6,00

Jack Daniëls € 6,00

Gordon’s Gin € 5,50

Warme Dranken

Turkse koffie € 3,20
zonder, middel of met suiker

Koffie € 3,00

Espresso € 2,80

Dubbele Espresso € 4,50

Cappuccino € 3,30

Koffie Verkeerd € 3,30

Latte Macchiato € 3,80
al onze koffie’s zijn ook decaf verkrijgbaar

Warme chocomel € 3,40

Extra’s

Flavourshots € 0,80
caramel, hazelnoot of vanille

Slagroom € 0,75

Thee € 3,00
English Breakfast, Lady Grey, Champagne 
Cassis, Bosvruchten, Japanse Sencha 
Citroen of Rooibos

Turkse thee (glas) € 1,50

Turkse thee (pot) € 8,50

Muntthee € 3,50

Irish coffee € 8,25

Spanish coffee € 8,25

Italian coffee € 8,25

French coffee € 8,25

Baileys coffee € 8,25


