
EXTRA’S
• Extra pitabrood 0,50
• Extra vlees per soort, bij de maaltijd 3,00
• Extra friet bij de bestelling 2,00
• Extra saus (knoflook-, whisky-, sambal-, uien-) 0,50

TURKSE GERECHTEN
De lavagrill is geopend tot 22.00 uur.

42. Izgara köfte gegrild, gekruid gehakt 12,50
43. Sis kebab stukjes gemarineerd en gegrild vlees 13,50
44. Pirzola heerlijk gegrilde lamskoteletten 13,50
45. Biftek gegrilde biefstuk 14,50
46. Mantarli biftek gegrilde biefstuk, champignon- en roomsaus 16,50

Al deze gerechten worden geserveerd met friet en verse
gemengde salade. U kunt een keuze maken uit vier soorten saus;

één bakje per gerecht (m.u.v. nr. 46).

KINDERMENU
speciaal voor onze kleine gasten!

48. Bambino tomaat en kaas 4,50
stel uw eigen Bambino samen: extra topping € 1,00 

shoarma-, kipfilet- of döner-topping € 3,00

49. Vissticks met friet, mayonaise en verse groenten 5,00
50. Kipschnitzel met friet, mayonaise, verse groenten 5,00
51. Hamburger met friet, mayonaise en verse groenten 5,00
52. Cheeseburger met friet, mayonaise en verse groenten 5,50
53. Frikadel met friet, mayonaise en verse groenten 4,50
54. Kipkorn met friet, mayonaise, verse groenten 4,50
55. Kroket met friet, mayonaise en verse groenten 4,50

DÖNER
96. Schotel döner keuze uit 3 sauzen 10,00

met verse groente, verse salade, friet, een broodje

97. Broodje döner met pitabrood en verse groente 4,50
98. Dürüm döner met salade en döner 4,50

HOTWINGS
(gefrituurde chickenwings)

99. Hotwings 10 heerlijk pittige kippenvleugels, 10,00
met friet, groente, een pitabroodje en een bakje knoflooksaus

100. Hotwings (voor 2 personen)  20 heerlijk pittige kippenvleugels, 18,50
als nr. 99, maar dan met dubbel friet, groente, saus en pitabrood

101. Falafel vegetarische schotel, 9,00
met friet, groenten, pitabroodje en een bakje knoflooksaus

SALADES
• Çoban salade op oorspronkelijke herderswijze bereid 4,50
• heerlijk verse gemengde groenten met fetakaas en olijven, 

• Ton salatasi 5,00
heerlijk verse gemengde groenten met ui, tonijn en olijven

• Tavuk salatasi 6,00
heerlijk verse gemengde groenten met kipfilet en olijven

• Gemengde salade 3,00
ijsbergsla, wortel, augurk, ui, zuur, paprika en tomaat

• Turks brood 3,50
met kruidenboter vers uit de oven (indien voorradig)

DRANKEN
(om mee te nemen)

• Div. frisdranken blikje 0,33l 1,50
• Red Bull 2,00
• Heineken bier 1,70
• Efes Pilsen (Turks bier) 2,00
• Fles frisdrank (1,5l) 3,00
• Fles wijn (0,7l) 7,50

Keuze uit: witte/rode wijn, rosé of witte/rode Lambrusco (0,7l)

PIZZA’S
Uiteraard gebruiken wij alleen verse producten op onze pizza’s.

NIEUW: Onze pizza-oven is geopend van 16.00 tot 23.00 uur.
Alle pizza’s worden bereid met tomatensaus en kaas; 

pizza’s met ** zijn zonder tomatensaus.

56. Margherita 5,50
57. Bolognese bolognesesaus 7,50
58. Hawaï ham, ananas 8,00
59. Vesuvio ham, champignons 8,00
60. Inverno ham, salami, spek, ui ∞ 9,00
61. Carbonara ham, spek, ui, ei ∞ 8,50
62. Quattro Stagioni ham, salami, champignons, artisjokken ∞ 9,00
63. Campagnole ham, salami, champignons, uien, olijven ∞ 9,50
64. Explosiva* ham, salami, spek, champignons, ui & jalapenopepers 10,00
65. Vulcano ham, spek, champignons, uien, jalapenopepers ∞ 9,50
66. Dolma** * gevulde pizza, met kaas, shoarmavlees, uien,  10,50

paprika, champignons en een bakje knoflooksaus

67. Calzone * gevulde pizza met champignons, ham en ei 9,00
68. San Remo** * gevulde pizza met kaas en shoarmavlees 10,00

en een bakje knoflooksaus

69. Kemer** * gevulde pizza met kaas, shoarmavlees, kipfilet, 10,50
paprika, ui en een bakje knoflooksaus

70. Pollo** * gevulde pizza met kaas, kipfilet, ui 10,50
en paprika en een bakje knoflooksaus

71. Vegetaria champignons, ui, paprika, artisjokken ∞ 8,50
72. Sardagnola champignons, ui, paprika, olijven ∞ 8,50
73. Gorgonzola gorgonzolakaas ∞ 8,00
74. Quattro Formaggi* vier soorten kaas 9,50
75. Adriatica garnalen en tonijn 8,50
76. Marinara mosselen, garnalen, tonijn ∞ 9,00
77. Caprese* garnalen, zalm, ui en ansjovis 9,50
78. Pescatore* tonijn, mosselen, ui, ansjovis 9,50
79. Frutti di Mare* gemengde zeevruchten 10,00
80. Cagliaritana* zalm, garnalen, ansjovis, kappertjes en olijven 10,50
81. Alla Marinara* garnalen, zalm, ansjovis, mosselen en tonijn 11,00
82. Tropicale gemengde vruchten 8,00
83. Hot Chicken* kipfilet, ui, paprika, champignons, jalapenopeper 10,50
84. Sweet Chicken* kipfilet, ananas 9,50
85. Hot fish* tonijn, ui, paprika, champignons, jalapenopepers 10,50
86. Tonno tonijn, ui 8,00
87. Döner pizza NIEUW! 9,50
88. Döner pizza speciaal met paprika en ui NIEUW! 10,50
89. Pizza Sucuk met Turkse worst NIEUW! 7,00

U kunt ook zelf uw eigen pizza samenstellen. 
De basispizza kost € 5,50. De toppings kosten € 1,00 per stuk, 

(behalve shoarma, kipfilet en döner, deze kosten € 3,00). 

kunt een keuze maken uit: 
ansjovis, artisjokken, bolognesesaus, champignons, ei, garnalen, ham, kaas, 

kappertjes, knoflook, mosselen, olijven, paprika, salami, sambal, jalepenopepers, spek, 
tonijn, uien, zalm, verse tomaten, shoarma, kipfilet en döner

LAHMACUN 
(Turkse pizza)

90. Lahmacun 3,00
91. Lahmacun met sla 3,50
92. Lahmacun met döner 6,50
93. Lahmacun met kipfilet 6,50
94. Kapsalon döner met friet, salade en gesmolten kaas 7,50
95. Kapsalon shoarma met friet salade en gesmolten kaas 8,00

PITABROODJES
1. Pita kaas 2,00
2. Pita ham 2,00
3. Pita salami 2,00
4. Pita ham-kaas 2,50
5. Pita salami-kaas 2,50
6. Pita Hawaï 3,00

BROODJES
Geserveerd met verse groenten en keuze uit vier soorten saus.

7. Broodje shoarma 5,00
8. Broodje shoarma met champignons 5,50
9. Broodje shoarma met paprika en uien 5,50
10. Broodje shoarma met paprika, ui en champignons 6,00
11. Broodje shoarma met kaas 5,50
12. Broodje kipfilet met uien en paprika 6,00
13. Broodje köfte gegrild/gekruid gehakt & extra verse groenten 6,00

REUZE BROODJES
14. Reuze shoarma 7,00
15. Super reuze shoarma 8,00
16. Reuze shoarma met champignons 7,50
17. Reuze shoarma met paprika en uien 7,50
18. Reuze shoarma met paprika, uien en champignons 8,00
19. Reuze shoarma met kaas 7,50
20. Reuze kipfilet met paprika en uien 7,50
21. Reuze köfte met extra verse groenten 7,50
22. Reuze mix shoarma en kip, met paprika en uien 8,00
23. Kipsaté met brood en verse groenten 5,00

PASTA’S
24. Lasagne 8,50

MACARONI of SPAGHETTI:
25. Bolognese 8,50
26. Carbonara met ham en ei, in room- en tomatensaus 9,00
27. Milano stukjes vlees, uien & paprika, in napolitana- & roomsaus 9,50
27a. Polano stukjes kipfilet met ui en paprika, in tomaten-roomsaus 10,00

De pasta wordt geserveerd met parmesaanse kaas.

SCHOTELS
Al deze gerechten kunt u ook als minischotel verkrijgen. (behalve nr. 36, 38 en 39)

De minischotels kosten 1,50 minder.

28. Shoarma heerlijk gekruid shoarmavlees 11,50
29. Mevlana shoarmavlees met kaas 12,00
30. Kaman shoarmavlees met uien en paprika 12,00
31. Ayvalik shoarmavlees met uien, paprika, champignons 12,50
32. Fethiye shoarmavlees met champignons 12,00
33. Mina shoarmavlees met sjasliek  (stukjes vlees op een spies) 13,00
34. Antalya shoarmavlees en kipfilet, met paprika en uien 12,50
35. Yayla shoarmavlees met paprika, uien, champignons, kaas 13,00
36. Kaplica shoarmavlees met köfte 13,00
37. Kipfilet fijn gekruide stukjes kipfilet met paprika en uien 12,50
38. Alanya shoarmavlees met köfte en lamskotelet 14,50
39. Mix Grill shoarmavlees met kipfilet, 15,50

en köfte & lamskotelet, paprika en uien,

40. Spare ribs van de lavagrill 12,50
41. Kipsaté schotel 11,00

Shoarmaschotels worden geserveerd met verse groenten, friet en een pitabroodje. U kunt
een keuze maken uit vier soorten saus; één bakje per gerecht. 

De nrs. 23 en 41 worden alleen met satésaus geserveerd.

Elke dag geopend van 15.00 tot 00.00 uur
Keuken restaurant van 17.00 tot 20.30 uur - Bezorgen van 16.30 tot 23.00 uur - op vrijdag en zaterdag bezorgen wij tot 24.00 uur.
U kunt ook van tevoren bestellen en uw bestelling zelf komen afhalen. - U kunt bij ons ook pinnen! - Op rekening is alleen mogelijk voor bedrijven. 

Maandag & Woensdag
*)

Elke pizza €5.50

Elke schotel €10.-Dinsdag & Donderdag
**)

• Extra topping € 1,00 • extra shoarma of kipfilet € 3,00.

• Op pizza-dagen kunnen er geen toppings geruild worden • deze acties zijn niet geldig op feestdagen en bestellingen welke op rekening worden gedaan.

Winkelcentrum Gildehof Snijdersplaats 6 - Apeldoorn - www.sanremo.nl - info@sanremo.nl
*) (pizzadag-aanbieding)Behalve alle pizza’s met een ∞, deze kosten dan maar € 6,00/stuk en pizza’s met een * kosten dan € 6,50/stuk (pizza’s   

zoals ze op de kaart staan)  **) (schoteldag-aanbieding) behalve de schotels nr 38 en 39, hierop ontvangt u € 1,00 korting.
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`**)

Bestellingen vanaf € 10,00 bezorgen we bij u aan huis. De bezorgkosten bedragen € 2,50. Bestellingen onder € 10,00
worden automatisch verhoogd tot € 10,00 + € 2,50 bezorgkosten. Bestellingen boven € 15,00 bezorgen wij gratis.
Wij bezorgen in De Maten en omstreken. De bezorgtijden zijn van 16.30 tot 23.00 uur; vrijdag en zaterdag tot 24.00 uur.

055 - 542 17 13
www.sanremo.nl

Maandag & Woensdag

Elke pizza €5.50

Elke schotel €10.-

Dinsdag & Donderdag
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