Kria orektika - Koude voorgerechten
1. Tzatziki		 € 4.25
		 Griekse yoghurt met komkommer, knoflook en kruiden
2. Elies		 € 3.75
		 Griekse zwarte olijven met stokbrood
3. Taramas salata		 € 4.25
		Viskuitsalade
4. Thalassiná salata		 € 6.75
		Zeevruchtensalade
5. Tonno salata		 € 5.50
		 Een frisse tonijnsalade op griekse wijze
6. Taratoor		 € 5.50
		 Kip salade, in een griekse saus van sesamzaden, olijfolie en kruiden
7. Garides cocktail		 € 5.75
		 Garnalencocktail á la Greque
8. Tyrosalata		 € 4.75
		 Griekse specialiteit van luchtig geklopte fetakaas
9. Diafores mezedes
		 Combinatie van verschillende griekse voorgerechten

p.p. € 7.75

Zesta orektika - War me voorgerechten
10. Manitaria		 € 5.75
		 Champignons in roomsaus
11. Tyri stin scara		 € 4.75
		 Gegrilde schapenkaas
12. Mithia tiganita		 € 6.75
		 Gebakken mosselen á la Greque
13. Dolmadakia		 € 3.75
		 Gevulde wijnrankbladeren met rijst en kruiden
14. Tiropites		 € 3.75
		 Bladerdeeg gevuld met feta
15. Keftedakia		 € 4.75
		 Gehaktballetjes in tomatensaus
16. Kalamaria orektika		 € 6.75
		 Gebakken inktvisringetjes
17. Garides tiganita		 € 7.50
		 Garnalen in roomsaus

Soupes - Soepen
18. Kremidosoupa		 € 4.25
		Uiensoep
19. Epochísoupa		 € 4.25
		Seizoensoep

Sa lates - Sa lades
20. Choriatiki salata (Griekse boerensalade)		 € 7.50
		 van tomaat, komkommer, sla, uien, feta, en olijven
21. Tomata salata		 € 4.50
		Tomatensalade
22. Angourio salata		 € 4.50
		 Komkommer salade
23. Diafora salata		 € 5.75
		 Griekse salade met tomaat, olijven, komkommer en feta

Epiepléjon - Extra’s
24. Rizi (rijst in tomatensaus)		 € 2.50
25. Gigantes (grote witte bonen in fijne saus)		 € 4.50
26. Patates tiganita (gebakken aardappelschijfjes)		 € 2.75
27. Patates (patat friet)		 € 2.75
28. Knoflooksaus of Zigeunersaus		 € 1.75

Chortofagita - Vegetarische schotel
29. Lachanikó schotel		€ 12.50
		 Heerlijke vegetarische schotel met seizoensgroenten, tzatziki,
		 fetakaas en rijst
		

Psarika - Visgerechten
30. Glossa tiganita		Dagprijs
		 Zeetong gebakken in roomboter
31. Solomos tiganita		
		 Zalmmoten gebakken in roomboter

€ 15.75

32. Kalamaria		
		 Gebakken inktvis

€ 14.75

33. Garides		
		 Grote garnalen

€ 19.50

34. Gevarieerde visschotel barbounia		
		 Rode poon, kalamaria en garnaal

€ 14.75

35. Gevarieerde visschotel pestrofa		
		 Forel, kalamaria en garnaal

€ 14.75

36. Mix Poseidon (voor twee personen)		
		 Zalmlende, rode poon, kalamaria, garnaal, salade en rijst

€ 38.50

Fournou - Ovengerechten
37. Moussaka		
		 Ovenschotel met laagjes aubergines, laagjes aardappel,
		 gekruid gehakt en bechamelsaus. Volgens een traditioneel
		 recept door onze kok bereid. Een heerlijk grieks gerecht

€ 14.75

38. Moussaka (voor twee personen)		
		 Moussaka voor twee en boerensalade

€ 32.50

		

Deze gerechten worden geserveerd met rijst en salade

✎ Kinder menu ✐
39. Panos		
		 Patat frites met gegrild gehakt, giros en komkommer

€ 7.75

40. Irena		
		 Patat frites met een gegrilde spies, giros en komkommer

€ 7.75

41. Kiros		
		 Patat frites met een gegrilde kipfilet, giros en komkommer

€ 7.75

Grill schotels
42. Giros		€ 10.25
		 Geroosterd vlees van de draaigrill in stukjes, op smaak
		 gebracht met fijne kruiden, bonensalade en tzatziki
43. Lofos schotel		€ 13.25
		 Twee stukjes lever, souvlaki, giros en verse groente
44. Zorba schotel		€ 13.75
		 Twee souvlaki speciaal, giros
45. Ilios schotel		€ 13.75
		 Bifteki (gehaktschijf gevuld met feta), souvlaki en giros
46. Sokrates schotel		€ 15.25
		 Gegrilde lamskoteletjes en verse groente
47. Kreta schotel		€ 14.25
		Keftedes (gehaktschijf van de grill), steak, souvlaki en giros
48. Lindos schotel		€ 14.75
		 Kipfilet, steak (varkensfilet), souvlaki, giros en verse groente
49. Rhodos schotel		€ 14.75
		 Lamskoteletje, steak, souvlaki, giros, tzatziki en bonensalade
Deze schotels worden geserveerd met rijst of friet en salade

Grill Specia liteiten van de kok
50. Dionysos schotel
Kipfilet, souvlaki speciaal, keftedes, giros
€ 17.25
51. Er mis schotel
Stukjes ossehaas, souvlaki speciaal, giros
€ 15.75
52. Olympus schotel
Kalfsentrecôte (±275 gr.)
€ 18.75
53. Apollo schotel
Runderentrecôte (±275 gr.)
€ 18.75
54. Larissa schotel
Ossehaas van de grill, giros
€ 18.75
Deze schotels worden geserveerd met gebakken aardappelschijfjes,
rijst, verse groente en salade.

Stoofschotels
55. Stifado		€ 14.25
		 Lamsschenkel met sjalotten
56. Fasolaika		€ 14.25
		 Lamsschenkel met sperziebonen
57. Melinzanes		€ 14.25
		 Lamsschenkel met aubergines
58. Gigantes		€ 14.25
		
Lamsschenkel met grote witte bonen

Pangerechten
59. Lesbos schotel		€ 14.25
		 Stukjes kip in een heerlijke saus en verse groente
60. Thassos schotel		€ 15.25
		 Stukjes ossehaas in een heerlijke saus en verse groente
61. Neptunus schotel		€ 17.25
		 Vispotje met een heerlijke saus en verse groente
Deze schotels worden geserveerd met rijst of friet en salade

Grill schotels voor twee personen

Melissa schotel

62.
Keftedes, souvlaki’s speciaal, lamskoteletjes, giros,
rijst met verse groente en een boerensalade
€ 37.75
63.

Michaëlis schotel
Keftedes, souvlaki’s, kipfilet’s, giros,
rijst met verse groente en een boerensalade
€ 37.75

Thomas schotel

64.
Stukje ossehaas, kipfilet, souvlaki speciaal, giros,
rijst met verse groente en een boerensalade
€ 39.50

