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Terras restaurant Nisa, Huissen



Hoş geldiniz!
Oftewel, WELKOM, in het Turks. Mijn naam is Ömer en ik heet u van harte welkom in 
ons Turks restaurant Nisa. Het eerste echte Turkse restaurant in Huissen.  
 
Tot mijn dertiende woonde ik in Turkije, in het plaatsje Kayseri. Op die leeftijd lag mijn 
passie al in de horeca. Met deze passie ging ik door toen ik in Nederland terecht kwam. 
In Arnhem werd ik kok en gastheer in onder andere het bekende restaurant Mozaik.  
15 jaar de trotse eigenaar van Pizzeria/Cafetaria in Huissen. Al jaren droomde ik van 
een eigen, echte Turks restaurant. Ik heb het vernoemd naar mijn dochter, Nisa. Ik run 
samen met mijn neef Yaşar het restaurant. Hij was jarenlang chef kok en dat proef je in 
zijn gerechten. 

De Turkse keuken is meer dan kebab en shoarma. Wij willen u in het restaurant Nisa 
kennis laten maken met verfijnde gerechten uit ons thuisland. Iedere regio kent zijn 
eigen specialiteiten, dus u vindt veel variatie op de menukaart. De gerechten zijn 
meestal gebaseerd op vers fruit en groente, gegrild vlees of vis en vele soorten salades. 
Die met veel liefde zijn bereid!

Turken staan bekend om hun gastvrijheid, dat is terug te vinden in het restaurant. We 
hebben het restaurant ingericht met Turkse en Nederlandse invloeden. Een mooie mix. 
We hopen dat u zich thuis gaat voelen bij ons.

ayifet Olsun! Eet smakelijk! 



Çorbalar / Soepen
mercimek çorbasi
Traditionele Turkse linzensoep
€5,50

Domates çorbasi
Romige tomatensoep met spinazie en kruiden 
€5,50

Salatar / Salades
Çorban salatasi
Herder salade met komkommer, tomaten,  
ui, Turkse kaas, olijven en olijfolie
€8,00

keçi peynir salatasi
Heerlijke geitenkaas salade van zuidelijk  
slasoorten met walnoten, gedroogde  
vijgen, peren en balsamico-honing dressing
€8,50

ton balıklı salata
Heerlijke tonijnsalade met mix van slasoorten,
komkommer, ui, tomaat, croutons en dressing 
€8,00

Carpaccio
Carpaccio van rundvlees, gedroogde  
tomaten, walnoot en pesto
€11,00



Sicak önyemekler /  
Warme voorgerechten
kiymali börek
Filodeeg gevuld met gehakt 
€7,50

mantar kaymakli
Gebakken champignons met knoflook  
en tomaten roomsaus
€6,95

Sigara böreği
Filodeeg gevuld met gekruide fetakaas  
en ui, gebakken in olie
€6,50

Yumurtali ispanak
Gebakken verse spinazie met prei  
en eieren
€7,00

karni yarik
Gevulde aubergine met lamsgehakt, ui, paprika,  
knoflook en kruiden tomatensaus
€7,95

kalamar
Gebakken inktvisringen met tomatensaus
€8,50
 
 
meze
Een plateau met diverse voorgerechten 
2 personen €17,50
4 personen €30,00



Balik yemekleri / 
Visgerechten
Çipura izgara
Gegrilde dorade  
€19,50

Levrek izgara
Gegrilde zeebaars  
€19,50

Somon firin
Zalmfilet uit de oven met verschillende  
soorten groenten en roomsaus  
€19,50

Balik şiş
Diverse soorten vis aan de spies op de  
grill met tomatensaus 
€19,95 

karides tava
Grote garnalen gebakken met  
knoflook roomsaus  
€20,95

 
merhaba akdeniz
Voor de visliefhebber.  
Diverse soorten vis met  
knoflook,- tomatensaus uit de pan. 
€20,50
 

Driegangen menu 
26,00 p.p.

Voorgerechten

Sigara böreği
Filodeeg gevuld met gekruide fetakaas en  
ui, gebakken in olie

Çorban salatasi
Herder salade met komkommer, tomaten,  
ui, Turkse kaas, olijven en olijfolie

mantar kaymakli
Gebakken champignons met knoflook  
en tomaten roomsaus

Hoofdgerechten

karişik Şiş
Lams- en kipspiesjes

Somon izgara
Zalmfilet op de grill met kruiden roomsaus

Sebzeli mozzarella 
(vegetarisch gerecht)
Diverse groenten uit de oven met  
gegratineerde mozzarella

Nagerechten

Baklava met ijs

turkse koffie

koffie of thee

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met rijst, aardappels en salade.



adana kebab 
Pittig gekruid gehakt aan de spies op een 
bedje van pide met yoghurt en tomatensaus 
€17,50

ızmir köfte
Gehaktballetjes met aardappel, ui, paprika  
en tomatensaus uit de oven
€17,50

tavuk sarma
Gevulde kipfilet uit de oven met verse  
spinazie, ui, mozzarella en romige pindasaus
€18,50

Sebzeli tavuk
Gebakken kipfilet met diverse groenten  
en heerlijke curry roomsaus 
€18,50

Hünkar beğendi
Gebakken lamsvlees met ui, knoflook,  
tomaat en kruiden.  
Op een bedje van auberginepuree
€19,50
 
entrecôte
Entrecote op de grill met diverse groenten  
en tomatensaus 
€19,50 
 
Pirzola
Lamskoteletten van topkwaliteit  
geroosterd op de grill
€21,95

karişik izgara
Kalfsvlees, kipfilet, gehakt, kotelet en  
entrecote geroosterd op de grill
€20,95

ıskender
Plakjes lamslende, op een bedje van  
geroosterd pide met knoflook, yoghurt  
en een roomboter-tomatensaus
€20,50

Sultan
Combinatie van lamsvlees met gedroogde 
fruitsoorten (pruim, vijgen, abrikozen),  
uien, champignons en tomaat.   
Afgemaakt met rozemarijn, -dadel saus
€20,95

Çoban tava
Gebakken stukjes ossenhaas, kipfilet met  
ui, gehaktballen, champignons, wortel,  
kikkererwten, rode bonen, linzen en  
yoghurt-, mint saus
€20,95

kuzu bonfile
Gegrilde lamshaas met vijgen, abrikozen  
en druivensaus
€22,00
 
Sehzade
Gegrilde vleessoorten. Entrecote, ossenhaas, 
lamshaas, ui, champignons, gedroogde  
tomaten, komijn en roombotersaus.
€21,95

Bonfile
Gebakken ossenhaas met peperroomsaus
€25,00 

nisa speciaal
De verrassing van de kok.  
Vleesschotel voor 2 personen
€46,50

et yemekler / Vleesgerechten

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met rijst, aardappels en salade.



makarnalar / Pasta’s 

Vejetaryen / Vegetarisch

 
 

Çocuk menüsü / kindermenu

Vissticks
Vissticks met friet en mayonaise
€5,00

köfte met friet
Gegrilde gehaktballetjes met friet en  
mayonaise
€6,00

tavuklu friet
Gegrilde kipfilet met friet en mayonaise
€6,50
 

kiymali makarna
Pasta met gekruid lamsgehakt
€14,00

Balikli makarna
Pasta met garnalen, ui, champignons en 
tomatensaus
€14,95

tavuklu manti
Stukjes kipfilet met prei en champignons in 
roomsaus
€14,95

kayseri mantisi
Gevuld gehakt in stukjes deeg knoflook, 
yoghurt en botertomatensaus
€15,00

ıspanakli makarna
Pasta met spinazie, knoflook, fetakaas  
en tomatenroomsaus
€14,00 

Sebzeli mozzarella
Diverse groenten uit de oven met  
gegratineerde mozzarella 
€15,00

 

Sebzeli makarna
Pasta met groenten, knoflook, fetakaas  
en tomatensaus 
€15,00

Batlican kozleme
Diverse gegrilde groenten, room en kaas.  
Op een bedje van auberginepuree 
€16,00



Dondurmalar  / Deserts
üçlü dondurma
Ijs trio met slagroom en fruit
€7,00

maraş dondurmasi
Vanille-ijs met warme chocoladesaus, slagroom en fruit
€7,50

Baklavali dondurmasi
Baklava met vanille-ijs, slagroom en fruit
€8,50

armut haşlamasi
Stoofperen met kaneel, geserveerd met kaneelijs en fruit
€8,50

meyva tabaği
Verse fruitsoorten met yoghurt en honing
€8,50

Çocuk dondurmasi
Kinderijs met slagroom
€4,00



ıçecekler / Drinken

Frisdranken / Bier
Frisdrank (v.a.) €2,50

Tapbiertje Hertog Jan €3,00

Leffe blond  €3,00

Efes Bier  €3,00

Malt bier  €2,75

Warme dranken
Thee  €2,50

Turkse appelthee  €2,50

Koffie  €2,50

Turkse koffie  €2,50

Espresso  €2,50

Cappuccino  €2,75

Dubbele Espresso  €3,00

Latte macchiato €3,50

Verse munt thee  €3,00

Warme chocolademelk  

met slagroom  €3,50

Sterke dranken
Port rood  €3,00

Apfelkorn  €3,00

Jonge jenever  €3,00

Raki  €3,50

Tia Maria  €3,50

Amaretto  €3,50

Sterke dranken
Safari  €3,50

Bacardi  €4,00 

Gin  €4,00

Vodka  €4,00

Licor 43  €4,00

Remy Martin  €5,00

Jameson  €5,00

Huiswijnen
Rode wijn  €3,50

Witte wijn  €3,50

Rosé wijn  €3,50

Zoete witte wijn  €3,50

Karaf rode wijn  €10,00

Karaf witte wijn  €10,00

Karaf rosé wijn  €10,00

Fles rode wijn  €19,50

Fles witte wijn  €19,50

Fles rosé wijn  €19,50

turkse wijnen
Fles Yakut klein  €11,00

Fles Yakut groot  €21,50



Geleneksel cezve   
Tradionele koffiepot



HOLLanDaCa ÇeVırı
neDerLanDSe VertaLıng

 

Merhaba  Hallo 
Iyi akşamlar  Goedeavond  
Nasilsin?  Hoe gaat het? 
Lyiyim  Het gaat goed
Şerefe  Proost 
Lütfen  Alstublieft 
Teşekkür ederim   Dank u wel  
Bana yardım eder misin? Wil je me helpen? 
Kaç para?   Hoeveel kost het? 

Hesap lutfen  rekening alstublieft 

u kunt bij nisa 
ook terecht voor feesten, 
vergaderingen én catering! 

restaurantnisa@hotmail.com
026 382 3205 


