
 
 

       
 

   Groepsarrangement 
(6 t/m 80 personen) 

  
 
 
Groepsmenu:        € 50,00 pp. 
 
Geniet van een heerlijke tafel vol lekkers met ons Geroepsmenu! 
Samen delen en genieten van de lekkerste gerechten van restaurant Black 
Olive. Wij maken een 5-gangen menu op basis van uw wensen*, inclusief 2 
consumpties p.p. naar keuze, zoals frisdrank, huiswijn, tapbier, koffie of 
thee. Wij starten met de soep van de dag.  
Vervolgens zullen wij onze voorgerechten koud/warm tapas welke te zien 
zijn op onze menukaart, voor u uitserveren.  
Na de voorgerechten serveren wij de vlees-, vis- of vegetarische 
hoofdgerechten. De hoofdgerechten worden per persoon uitgeserveerd. Als 
afsluiting van het menu hebben wij voor u een dessert, de huisgemaakte 
chocolademousse of de Griekse roomyoghurt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Bent u vegetarisch of heeft u allergie waar wij rekening mee dienen te 
houden, meld het bij de bediening. 

 
 



 

  

KOUDE VOORGERECHTEN 
 
 

1. Black Olive dip          € 6,95 
Olijfjes met huisgemaakte kruidenboter en aioli 
 

2. Humus            € 6,95 
Kikkererwten, tahin, citroensap, olijfolie, komijn en knoflook 
 

3. Tzatziki            € 6,95 
Verfrissend gerecht van Griekse yoghurt, komkommer, dille, knoflook en olijfolie 
 

4. Antep ezme           € 8,95 
Tapenade van pittig Spaanse pepers met walnoten, paprika, tomatenpuree,  
groene peper, peterselie, munt en ui. 
 

5. Cerkez tavugu            € 8,95 
Gemalen kipfilet met walnoten, mayonaise, room, paprika en knoflook 
 

6. Gevulde druivenbladeren met  yoghurt       € 8,95 
Met olijfolie, rijst en kruiden  
 

7. Mediterraan Tonijn          € 10,95 
Met paprika, kappertjes, rode uien, dille, peterselie, augurk, tomatenketchup  
en mayonaise 
 

8. Mediterrane Kaasplankje         € 11,95 
Kaasplankje met heerlijke kazen uit Spanje, Turkije en Griekenland 
 

9. Carpaccio Ossenhaas          € 12,95 
Met truffelsaus, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en rucola 
 

10. Humus Pastrami          € 12,95 
Meest bekende en klassieke mezze van kikkererwten, tahin, citroensap,  
olijfolie, komijn, knoflook en pastrami 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

WARME VOORGERECHTEN 
 

11. Rode linzensoep          € 6,95 
 

 
12. Schenkelsoep           € 7,95 

Geplukt  lamsvlees met zelf getrokken bouillon 
 
13. Sigaardeeg (4 stuks)           € 6,95 

Bladerdeegrolletjes met Turkse fetakaas en peterselie 
 

14. Patatas bravas          € 7,95 
Gebakken aardappelblokjes met tomatensalsa 

 
15. Icli kofte met gehakt          € 8,95 

Gevulde tarweballen met gehakt en walnoten, 2 stuks 
 

16. Icli kofte met aardappel          € 8,95 
Gevulde tarweballen met aardappel, 2 stuks 
 

17. Kalamar gepaneerde inktvisringetjes       € 8,95 
 

18.  Gegrilde Kipborrelpootjes         € 8,95  
  

19. Albondigas           € 10,95 
Runder en lams gehaktballetjes in licht pikante tomatensaus 
 

20. Fellah kofte (Bulgur kofte)         € 10,95 
Gekookte bulgur balletjes met licht pikante tomatensaus en knoflook 
 

21. Gebakken lamslever          € 11,95 
In olijfolie gebakken lamslever met ui, peterselie en kruiden 
 

22. Gamba’s Al Ajillo          € 12,50 
Gebakken gamba’s met knoflook, olijfolie, Spaanse peper en peterselie 
 

23. Tapas/Meze mix          € 22,50 
6 verschillende warme en koude tapas en mezes 
Ook vegetarisch mogelijk 
 
 

24. Tapas/Meze mix          € 42,95 
10 verschillende warme en koude tapas en mezes.  
Ook vegetarisch mogelijk.  
Tapas mix kan ook gedeeld worden als hoofdgerecht voor 2 personen 
 
 
 



 

  

 

HOOFDGERECHTEN GRILL/OVEN/PAN  
 

25. Vegetarisch uit de oven         € 22,00 
      Diverse verse groenten uit de oven 

26. Gebakken Kip (pan)          € 23,50 
       Blokje kipdijfilet met diverse groenten 

27. Adana Kebap           € 23,95 
Pikant gekruid Lamsgehakt aan twee platte spiezen van de grill 

28. Kipspies            € 23,95 
Gekruid kipfilet aan twee spiezen van de grill met satésaus 
 

29. Kippen dijfilet           € 23,95 
           Met romige champignonsaus en peterselie  

 

30. Gebakken Lamsvlees (pan)         € 27,95 
    Blokje lamsvlees met diverse groenten 

 

31. Gestoofde Lamsschenkel met groentesaus       € 27,95 
 

32. Gegrilde Lamshaas met gorgonzolasaus       € 28,50 
 
 

33. Eendenborst           € 28,95 
Met sinaasappel en grand marniersaus 

34. Black Olive Mix           € 29,50 
Bestaande uit lamskotelet, kofte, kippendij en lamsspies  
 

35. Ossenhaas (rund)          € 29,95 
Gegrilde Ossenhaas met pepersaus of zigeunersaus 
 

36. Ribeye (rund)           € 29,95 
Gegrilde ribeye met pepersaus of zigeunersaus 
 

37. T-Bone Steak (Rund)          € 32,50          
Geserveerd met huisgemaakte chimichurrisaus 

 

38. Lamsracks           € 32,50 
           Gegrild lamsrack met champignonsaus 

 

39. Lamsschouder (voor 2 personen)        € 45,00 
          Lamsschouder uit de oven met diverse groenten  

 
40. Kindermenu: keuze uit kleine kofte’s of kipspies wordt geserveerd    € 11,95 

met rijst of frietjes      
 
Al onze hoofdgerechten worden met rijst, aardappels en dagverse groenten geserveerd 



 

  

VIS 
41. Zalmfilet met asperges en citroen dille saus       € 24,00  

42. Zeebaarsfilet met mosterdsaus        € 26,50 

43. Scampi’s            € 27,50 
Gebakken grote garnalen met knoflook, peterselie en Spaanse peper.  
 
Al onze hoofdgerechten worden met rijst, aardappels en dagverse groenten geserveerd 

 
PASTA 
 

44. Ravioli (vegetarisch)          € 19,50 
Ricotta, spinazie met roomsaus en Parmezaanse kaas  
 

45. Tagliatelle Zalm met romige dille saus       € 22,50 

 
SALADE 

46. Cesar salade           € 12,50 
Gemengde salade met gegrilde kip, tomaat, komkommer, ei, croutons, rode ui,  
olijfolie en balsamico dressing 

47. Griekse feta salade         € 12,95 
Tomaat, komkommer, rode uien, feta kaas, olijfolie, paprika,  
peterselie en kalamata olijven 

48. Salade Black Olive         € 13,50 
Rucola, zongedroogde tomaat, rode uien, komkommer,  
walnoten met mozzarella kaas en pesto 

 
DESSERT 
 

49. Dame Blanche          € 7,50 
       Vanille-ijs met slagroom en warme chocoladesaus 

 
50. Baklava            € 8,50 
  Met pistachenoten en vanille-ijs 

51. Huisgemaakte chocolademousse met slagroom     € 8,95 
 

52. Kunefe            € 8,95 

53. Sorbet  met mango, citroen en aardbei       € 8,95 
 
54. Katmer            

Zelfgemaakte knapperige gebak met pistache, geserveerd met ijs    € 10,95 


