
Turks Restaurant Paradijs 
Corner Delft Menu 
 

Paradijs Corner Delft Menu 

Ontbijt 

Serpme kahvalti 

Tavada yumurta 

Sucuklu yumurta 

Peynirli yumurta 

Menemen 

Verse jus d'orange 

Tapenades 

Cacık 

Acılı ezme 

Rus salatası 

Havuç Tarama 

Hummus 

Salades 

Çoban salatasi 

Mevsim salatasi 

Peynirli salata 

Tavuklu sezar salata 

Ton balikli salata 

Lunch of Diner 

Grill gerechten 

Döner schotel 



Pilav üstü döner 

İskender 

Kuzu şiş kebap 

Tavuk şiş kebap 

Köfte 

Bonfile 

Kuzu pirzola 

Tavuk pirzola 

Tavuk göğsü 

Tavuk kanat 

Karişik izgara 

Paradijs speciaal 2 persoons 

Paradijs speciaal 3 persoons 

Paradijs speciaal 4 persoons 

Pan gerechten 

Kuzu sac kavurma 

Tavuk sac kavurma 

Mantarli tavuk 

Hete kip 

Ali nazik 

Mantar sote 

Kuzu güveç 

Vejeteryan güveç 

Tavuk güveç 

Döner 

Kapsalon klein 

Kapsalon Groot 

Döner dürüm 



Döner broodje 

Dürümler 

Adana dürüm 

Şiş dürüm 

Tavuk şiş dürüm 

Turkse pizza 

Turkse pizza kaas 

Turkse pizza met vlees 

Kindermenu's 

Kids köfte 

Kids burger 

Kids kipnuggets 

Kids pizza 

Broodjes 

Broodje tonijnsalade 

Broodje zalm 

Broodje gezond 

Broodje mozzarella 

Broodje kroket 

Broodje piri piri 

Broodje döner 

Broodje köfte 

Turkse pide 

Etli ekmek 

Etli ekmek met kaas 

Etli ekmek met ei 

Peynirli pide 

Kusbasi pide 



Kusbasi pide met kaas 

Kusbasi pide met ei 

Sucuklu pide 

Desserts 

Baklava 

Künefe 

Sütlaç 

Ice cream 

Frisdranken 

Coca-Cola 

Coca-Cola zero sugar 

Coca-Cola klein 

Fernandes 

Fanta cassis 

Fanta lemon 

Fanta orange 

Lipton 

Lipton ice tea green 

Lipton ice tea sparkling 

Lipton ice tea lemon 

Ayran 

Poms 

AA Drink 

Red Bull Energy Drink 25cl 

Chocomel klein 

Capri-Sun orange 

Spa blauw 

Spa rood 



 

Paradijs Corner Delft Menu 

Ontbijt 

Serpme kahvalti 
Uitgebreid ontbijtbord voor minimaal 2 personen 
Keuze uit: Blauw, Groen, Geel of Rood. 
€ 34,95 i 

Tavada yumurta 
Gebakken ei 
€ 7,95  i 

Sucuklu yumurta 
Gebakken ei met Turkse worst 

€ 7,95 i 

Peynirli yumurta 
Gebakken ei met kaas 
€ 7,95 i 

Menemen 
Roerei met tomaat, paprika, ui en roomboter 
€ 7,95 i 

Verse jus d'orange 
€ 3,95 i 

Tapenades 

Cacık 
Turkse komkommersalade met yoghurt, knoflook en kruiden 
€ 4,50 i 

Acılı ezme 
Pittige dip uit Zuid-Oost Anatolië met peper puree en groenten 



€ 4,50  i 

Rus salatası 
Russische salade met onder andere aardappelen, groente en 
mayonaise 
€ 4,50 i 

Havuç Tarama 
Fijn gesneden wortel met boter en knoflook 
€ 4,50  i 

Hummus 
Knapperig jasje van bulgur gevuld met gehakt 
€ 4,50  i 

Salades 

Çoban salatasi 
Verfrissende Turkse herdersalade 
€ 5,95  i 

Mevsim salatasi 
Salade met seizoensgroenten 
€ 5,50  i 

Peynirli salata 
Gemengde salade met feta kaas 
€ 8,50  i 

Tavuklu sezar salata 
Caesar salade met kip 

€ 13,50  i 

Ton balikli salata 
Tonijnsalade 
€ 10,50 i 

Lunch of Diner 

Grill gerechten 



Geserveerd met champignonsaus. Met uitzondering van beyti 

en yoghurtlu kebab  i 

Döner schotel 
Gekruide döner met patat of rijst  
Keuze uit: Patat of Rijst.  
€ 14,95 i 

Pilav üstü döner 
Gekruide döner kebab op een laag van witte rijst met salade  
Keuze uit: Patat of Rijst.  

€ 14,95  i 

İskender 
Fijn gesneden vlees met tomatensaus en yoghurt.  
€ 19,95 i 

Kuzu şiş kebap 
Gemarineerde lamsvlees blokjes aan een spies met keuze patat 
of rijst. graag door geven bij opmerkingen. 
Keuze uit: Patat of Rijst.  

€ 19,95 i 

Tavuk şiş kebap 
Gemarineerde kipfiletblokjes aan een spies met keuze patat of 
rijst. graag door geven bij opmerkingen. 
Keuze uit: Patat of Rijst.   
€ 17,95  i 

Köfte 
Op smaak gebrachte gehaktbal met keuze patat of rijst. graag 
door geven bij opmerkingen. 
Keuze uit: Patat of Rijst.  
€ 17,95  i 

Bonfile 
Malse ossenhaas met champignonsaus met keuze patat of rijst. 
graag door geven bij opmerkingen. 
Keuze uit: Patat of Rijst.   
€ 25,95 i 



Kuzu pirzola 
Lamskoteletten met keuze patat of rijst. graag door geven bij 
opmerkingen. 
Keuze uit: Patat of Rijst.   
€ 20,95 i 

Tavuk pirzola 
Gegrilde kip koteletten met keuze patat of rijst. graag door 
geven bij opmerkingen. 
Keuze uit: Patat of Rijst.   
€ 17,95 i 

Tavuk göğsü 
Gemarineerde kipfilet met salade en met keuze patat of rijst. 
graag door geven bij opmerkingen. 
Keuze uit: Patat of Rijst.  
€ 17,95 i 

Tavuk kanat 
Kippenvleugels  
€ 16,95 i 

Karişik izgara 
Lamskotelet, adana, kipflet, shashliks en kippenvleugels.   
€ 24,95 i 

Paradijs speciaal 2 persoons 
€ 49,95  i 

Paradijs speciaal 3 persoons 
€ 74,95  i 

Paradijs speciaal 4 persoons 
€ 97,95 i 

Pan gerechten 

Kuzu sac kavurma 
Roergebakken lamsvlees met groenten en kruiden. 



€ 19,95 i 

Tavuk sac kavurma 
Roergebakken kippenvlees met groenten en kruiden. 
€ 18,95 i 

Mantarli tavuk 
Kip met champignons en roomsaus. 
€ 16,95 i 

Hete kip 
Gemarineerde kipreepjes met paprika, champignons, ui en 
chilisaus. 
€ 17,95 i 

Ali nazik 
Stukjes lamsvlees met gerookte aubergine en yoghurtpuree. 
€ 19,95 i 

Mantar sote 
In boter gebakken champignons met roomsaus. 

€ 8,95 i 

Kuzu güveç 
Turkse stoofpot met lamsvlees, groente en kaas uit de oven. 
€ 19,95 i 

Vejeteryan güveç 
Vegetarische stoofpot van groente, Turkse kruiden en kaas 
€ 18,50 i 

Tavuk güveç 
Turkse stoofpot met kip, groente en kaas uit de oven. 
€ 18,95 i 

Döner  

Kapsalon klein 
Kapsalon, met of zonder salade naar keuze. 
€ 6,00 i 



Kapsalon Groot 
Kapsalon, groot met of zonder salade naar keuze. 
€ 8,00  i 

Döner dürüm 
Döner in een wrap. 
€ 9,95 i 

Döner broodje 
Döner in een broodje i 

Dürümler 
Wraps of broodjes. 

Adana dürüm 
Gekruid gehakt in wrap. 
€ 9,95 i 

Şiş dürüm 
Lamsvlees blokjes in een wrap. 
€ 9,95 i 

Tavuk şiş dürüm 
Kipfiletblokjes in een wrap. 
€ 9,95 i 

Turkse pizza 
Turkse lahmacun zonder döner er in, salade en saus kan je 
doorgeven bij opmerking.  
€ 3,00 i 

Turkse pizza kaas 
Turkse lahmacun met kaas er in, salade en saus kan je 
doorgeven bij opmerking. 
€ 3,50 i 

Turkse pizza met vlees 
Turkse lahmacun met döner er in, salade en saus kan je 
doorgeven bij opmerking. 



€ 6,50 i 

Kindermenu's 

Kids köfte 
Geserveerd met friet en sauzen. 
€ 9,95 i 

Kids burger 
Geserveerd met friet en sauzen. 
€ 9,95 i 

Kids kipnuggets 
Geserveerd met friet en sauzen. 
€ 9,95 i 

Kids pizza 
Margherita. 
€ 9,95 i 

Broodjes 
Verschillende broodjes. i 

Broodje tonijnsalade 
Tonijn en ingrediënten naar keuze. 
€ 4,50 i 

Broodje zalm 
€ 4,75 i 

Broodje gezond 
Met ei, tomaat, komkommer, kaas en sla. 
€ 4,50 i 

Broodje mozzarella 
€ 4,95 i 

Broodje kroket 
€ 1,95 i 



Broodje piri piri 
€ 6,50 

Broodje döner 
€ 5,50 i 

Broodje köfte 
€ 6,95 i 

Turkse pide 
Geserveerd met salade en gegrilde peper. i 

Etli ekmek 
Pide met gehakt 
Keuze uit: 1 portie of 1,5 portie. 
€ 11,95 i   

Etli ekmek met kaas 
Pide met gehakt en geraspte kaas 
Keuze uit: 1 portie of 1,5 portie. 

€ 12,95 i 

Etli ekmek met ei 
Pide met gehakt en ei. 
Keuze uit: 1 portie of 1,5 portie. 
€ 12,95 i 

Peynirli pide 
Pide met geraspte kaas. 
Keuze uit: 1 portie of 1,5 portie. 

€ 11,95 i 

Kusbasi pide 
Pide met fijngesneden lamsvlees. 
Keuze uit: 1 portie of 1,5 portie. 
€ 14,50 i 

Kusbasi pide met kaas 
Pide met fijngesneden lamsvlees en kaas. 



Keuze uit: 1 portie of 1,5 portie. 

€ 15,50  i 

Kusbasi pide met ei 
Pide met fijngesneden lamsvlees en ei. 
Keuze uit: 1 portie of 1,5 portie. 
€ 15,50  i 

Sucuklu pide 
Pide met fetakaas, mozzarella en Turkse worst 
Keuze uit: 1 portie of 1,5 portie. 
€ 12,95 i 

Desserts 

Baklava 
i 

Künefe 
Turks dessert. Engelenhaarnestje van filodeeg. 
€ 7,50 i 

Sütlaç 
Turkse rijstpudding. 
€ 4,95 i 

Ice cream 
i 

Frisdranken 

Coca-Cola 
€ 2,50 i 

Coca-Cola zero sugar 
€ 2,50 i 

Coca-Cola klein 
€ 1,00 i 



Fernandes 
Keuze uit: Blauw, Groen, Geel of Rood. 
€ 2,50 i 

Fanta cassis 
€ 2,50 i 

Fanta lemon 
€ 2,50 i 

Fanta orange 
€ 2,50 i 

Lipton 
€ 2,50 i 

Lipton ice tea green 
€ 2,50 i 

Lipton ice tea sparkling 
€ 2,50 i 

Lipton ice tea lemon 
€ 2,50 i 

Ayran 
€ 1,50 i 

Poms 
€ 2,50 i 

AA Drink 
€ 2,50 i 

Red Bull Energy Drink 25cl 
€ 3,00 i 

Chocomel klein 



€ 1,00 i 

Capri-Sun orange 
€ 1,00 i 

Spa blauw 
€ 1,95 i 

Spa rood 
€ 1,95 i 


