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Ethiopisch Restaurant Eindhoven 
 
 
 

* Alle gerechten worden ambachtelijk bereid met authentieke Ethiopische kruiden. 
 
 

 

Dranken 

 

Frisdrank (Coca Cola, Coca Cola Light, Fanta, 7UP, Spa rood en blauw) 
 

€2,75 

Ice Tea, Ice Tea Green, Tonic, Bitter lemon 
 

€2,95 

Mango sap 
 

€2,95 

Liter Spa water €4,50 

 

 
Bier (Bavaria, Heineken) 

  
 
€2,75 

Alcohol vrij bier 
 

€2,75 

Hoegaarden wit bier 
 

€2,95 

Ethiopisch bier (Habesha) 
 

€3,95 

Afrikaans bier (Banaan, Kokosnoot, Mango smaak) 
 

€3,95 

 

 
Zuid-Afrikaanse Wijn glas (rood, wit, rosé) 

  

 
€2,95 

Zuid-Afrikaanse Wijn 0.5L (rood, wit, rosé) 
 

€9,50 

Zuid-Afrikaanse Wijn 1L (rood, wit, rosé) 
 

€18,00 

Likeur (Nederlands en Ethiopisch) 
 

€4,95 

 

 
Ethiopische koffie 1p 

  

 
€3,00 

Ethiopische koffie 2-3p 
 

€5,50 

Ethiopische koffie 4-6p 
 

€9,00 

Ethiopische thee 1p 
 

€3,00 

Ethiopische thee 2-3p 
 

€5,50 
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Voorgerechten 
 

1. Soep (Tomatensoep, Linzensoep, Bonensoep) €6,00 

2. Salade (Frisse salade met sla, komkommer, Ethiopische kaas, olijven en dressing) €6,00 

3. Tonijnsalade (Frisse tonijnsalade met sla, komkommer, Ethiopische kaas, olijven, €6,50 

tonijn en dressing)  

4. Aplicosalade (Frisse salade met sla, tomaat, komkommer, appel, walnoten en dressing) €6,50 

5. Kita (Ethiopisch brood met Ethiopisch kaas) €6,50 

6. Kinche (Ethiopisch couscous met paprika en ui) €5,50 

7. Doro (Stukjes kipfilét met verse groenten) €6,50 
 

 
 

Combinatie gerechten 
 

28. Combi vlees (Een combinatie van vleesgerechten) €18,75 

29. Combi vegi (Een combinatie van vegetarische gerechten) €18,75 

30. Combi vlees & vegi (Een combinatie van vlees en vegetarische gerechten) €19,75 

31. Super combi (keuze uit een van de combinatie gerechten inclusief voor en nagerecht) €28,50 
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Hoofdgerechten 
 

* Alle hoofdgerechten worden geserveerd met injera, een kleine salade, linzen en (in huis gemaakte) 

Ethiopische kaas op een grote gedeelde plaat. 

* Alle porties zijn voor 1 persoon. 

* Mild tot pikant, naar smaak. 

* Bij keuze voor lamsvlees i.p.v. rundvlees komt er €2,00 bij 
 
 
 

Vlees gerechten 
1. Key wet (Rund-/lamsvlees in rode saus, pittig en rijk aan kruiden) €16,50 

2. Alicha wet (Rund-/lamsvlees in currysaus, mild gekruid) €16,50 

3. Mesto (Combinatie van 1 & 2. Beide hetzelfde vlees) €17,00 

6. Doro wet key (2 Kipdrumsticks en een gekookt ei in rode saus, een traditioneel feestgerecht) €16,50 

7. Doro wet alicha (2 Kipdrumsticks en een gekookt ei in currysaus, mild gekruid) €16,50 

8. Kitfo (Ethiopisch tartaar, gebakken naar smaak) €17,50 

9. Tibs (Stukken rund-/lamsvlees gebakken met ui & paprika) €16,50 

10. Tibs doro (Lange reepjes kipfilét gebakken met ui & paprika) €17,00 

12. Gored gored (Stukjes rosbief gebakken in pittige chilisaus) €16,50 

13. Denech be sega (Aardappel met wortel en rund-/lamsvlees in currysaus) €16,50 

16. Gomen be sega (Spinazie met rund-/lamsvlees, mild gekruid) €16,50 

17. Minchet abish (Rundvlees gehakt in rode saus met een gekookte ei) €16,50 

18. Goden tibs (Goed doorbakken lamsrib) €18,50 

19. Bozena shiro (kikkererwten-chilisaus met rundvlees) €16,50 

20. Meser wet be sega (Linzen met rundvlees in rode saus) €16,50 
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Vegetarische gerechten 
 

 
 

 
Kindermenu 

 
 

1. Enkulal firfir (Roerbak ei)  €12,50 

2. Enkulal firfir doro (Roerbak ei met stukjes kipfilét) 
 

€12,50 

3. Doro tibs (Aardappel met kipdrumsticks) €12,50 

4. Alicha (Aardappel met wortel en rundvlees) 
 

€12,50 

5. Denech (Friet met stukjes kipfilét) 
 

€12,50 
 

 
 

Nagerechten 
 

1. Dame blanche  €6,00 

2. Vani Mango (Vanille ijs met mango en mangosaus) €4,75 

3. Verse banaan (Vanille en aardbeienijs met banaan, wafel, walnoten, chocoladesaus en slagroom) €6,50 

4. Poire Belle Helene (Vanille en aardbeienijs met peer, chocoladesaus en slagroom) €6,50 

5. Tiramisu €6,50 

6. Banana split (Vanille en aardbeienijs met banaan, chocoladesaus en slagroom) €6,00 

7. Copacabana (Vanille en aardbeienijs met aardbeiensaus en slagroom) €6,50 

8. Poire Belle Helene (Vanille en aardbeienijs met peer, chocoladesaus en slagroom) €6,00 

9. Kinderijsje (Vanille ijs met mango en mangosaus) €6,00 

 

21. Atkilt (Groenten gebakken in olijfolie en kruiden) 

22. Shiro wet (kikkererwten saus) 

23. Meser wet (pittige rode linzen saus) 

24. Gomen wet (Spinazie met verse Ethiopische kaas, ui en paprika) 

25. Gomen be denech (Spinazie met aardappel) 

26. Assa (Tonijn in rode/currysaus met paprika en tomaat) 

27. Assa wet (Kleine stukjes visfilét in rode/currysaus) 

€15,00 

€15,50 

€15,50 

€16,00 

€15,50 

€16,00 

€16,50 
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