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BEYMEN RESTAURANT
BeyMen restaurant is al enkele jaren een ‘hot item’ voor de
echte levensgenieters: traditionele en heerlijk huisgemaakte
eten in samenhang met de gezellige en kenmerkende sfeer
die men van BeyMen gewend is. Het restaurant staat in het
teken van het bruisende Turkse leven en gastronomie. Zo
ervaar je bij een bezoek aan BeyMen Restaurant de Turkse
gastvrijheid in een unieke ambiance en kun je hartstochtelijk
genieten van gerechten die op originele Turkse wijze zijn
bereid (houtskool en steenoven).

” Iedereen wordt behandeld met
klasse, als een gentleman.”

BEYMEN STEAKHOUSE
BeyMen Steakhouse & Café biedt u de moderne
interpretatie van bekende vleesgerechten en
smaakcombinaties. Het eten bij BeyMen Steakhouse & Café
wordt namelijk bereidt op de originele Turkse wijze, met
een vleugje passie. Zo kunt u terecht bij ons voor de meest
onderscheidende halal en kwaliteit-vleesgerechten.
De ruimte waarin BeyMen Steakhouse zich bevindt is erin
geslaagd om tegelijkertijd rustiek, uitnodigend en luxueus te
zijn met de aanwezige, rijke details. Deze elementen kunnen
perfect worden gecombineerd met ingetogen accenten
die rechtstreeks zijn afgeleid van het bruisende Turkse
leven en gastronomie. Zo ervaar je de Turkse gastvrijheid,
met heerlijk traditioneel eten in een modern “hoesje”,
aansluitend op de meest moderne wensen en behoeftes van
onze klanten.

BEYMEN EXPRESS
Beymen Express is het unieke concept waarbij de welbekende
Beymen-gerechten zorgeloos wordt bezorgd of waar u het
gemakkelijk kunt afhalen!
Stel zelf uw driegangen-menu samen of neem een los gerecht dat bij
u in de smaak valt. Slechts tegen een klein extraatje bezorgen wij dit
met plezier tot aan uw deur.
Haalt u liever zelf af? Maak uw keuze en uw favoriet gerecht staat al
voor u gereed op de afgesproken tijdstip.
Enfin, u blijft dankzij Beymen express onze passie, bekwaamheid en
gastvrijheid nog altijd ervaren, maar dan thuis!

WE LOVE TURKISH FOOD
BeyMen biedt u de mogelijkheid om in een unieke sfeer te kunnen
genieten van heerlijke houtskool grill gerechten en de Turkse
originele steen/houtoven pide. Op ons menu staan authentieke
gerechten die uitsluitend met verse ingrediënten en volgens
origineel receptuur worden bereid.

WE LOVE STEAK
We luisteren graag naar onze klanten. Daarom biedt BeyMen
Steakhouse & Cafe u de mogelijkheid om in de mooiste eetzaal
van Nederland te genieten van heerlijk bereidde en gegrilde
vleesgerechten op perfect houtvuur. Daarbij leveren we graag
de meest uitstekende producten en ingrediënten. Deze serveren
we u graag voor met precisie en de attente service-stijl die u van
BeyMen gewend bent.
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