Kria orektika

(koude voorgerechten)
€

5,65

1 Feta salata

€

8,40

2 Elies ke piperies

€

7,40

3 Tzatziki

€

7,40

4 VISTRIO

€ 15,50

5 Melitzana salata

€

8,90

6 tonijn salade

€

8,90

7 carpaccio

€ 13,40

8 Garides salata

€

10,40

9 Feta

€

8,90

10 pikilia

€ 12,90

Arioli, Kruidenboter en brood
salade van pikante fetakaas(heerlijk op brood)
olijven en pepers

geklopte Griekse yoghurt met komkommer, knoflook en kruiden

Zal, paling en makreel op een bedje van sla
auberginemousse op een bedje van sla met huisgemaakte dressing
op een bedje sla met dressing
met Parmezaans kaas, dressing van Balsamico en truffelmayonaise
een cocktail van garnalen in whiskysaus
de traditionele Griekse schapenkaas met olijfolie

een combinatie van koude Griekse voorgerechten

Zesta Orektika

(Warme voorgerechten)

12 Octopus

€

14,50

13 spanakotiropita

€

8,40

14 dolmadakia

€

8,90

15 keftedakia

€

8,90

met hummus en zoete tomaat
fijn bladerdeeg gevuld met spinazie, feta en kruiden

met rijst en kruidengehakt gevulde wijnbladeren
(keukenspecialiteit)
gehaktballetjes in een licht pikante rode saus met feta

16 feta saganaki dodonis

€

9,40

17 gardines saganaki

€

11,40

18 midia saganaki

€

11,40

19 kalamaria tiganita

€

9,85

20 MANITARIA ALla CREME

€

9,85

21 griekse loempia’s

€

11,40

22 garides fournou

€

13,65

23 bourekakia melitzana

€

10,40

24 pikilia warm (minima al 2 pers.)

€

15,40

gepaneerde gebakken schapenkaas
garnalen met zeer smakelijke tomaten-roomsaus

gebakken mosselen met uitjes, feta en knoflook geserveerd
in een tomaten-roomsaus
gebakken inktvis met knoflook saus
champignons met knoflook en crèmefresh
2 gyros loempiaʼs

3 grote gambaʼs uit de oven met knoflookroomsaus

heerlijke auberginekroketjes (vegatarisch)
een combimatie van warme voorgerechten

soupes
(soupes)

25 tomatosoupa

€

7,60

26 kremidosoupa

€

7,60

27 soupa

€

7,60

griekse tomatensoep
griekse uiensoep met parmezaanse kaas

soep van de dag

extra fagita zesta
(extra sides - warm)

29 rizi

€

5,85

30 Patates fournou

€

6,60

31 fasolia gigandes

€

6,60

32 patates

€

5,60

rijst met tomatensaus
aardappeltjes uit de oven met knoflook en oregano
grote witte bonen in tomatensaus

frietjes met mayonaise

extra fagita zestes
(extra sauces)

Tzatziki als extr a bij een gerecht
36 Appelmoes

€
€

5,50
3,00

37 mayonaise

€

3,00

38 knoflooksaus

€

3,00

39 ketchup

€

3,00

-- Bestel bij uw hoofdgerecht een Kleine boerensalade of koolsalde voor € 5,50 --

pedika fagita
(kindermenu’s)

82 suflaki met frietjes, appelmoes en mayonaise

€ 11,00

83 gyros met frietjes, appelmoes en mayonaise

€ 11,00

84 suzuki met frietjes, appelmoes en mayonaise

€ 11,00

85 kipfilet met frietjes, appelmoes en mayonaise

€ 11,00

86 ossenha as met frietjes, appelmoes en mayonaise

€

86 a Frikandel met frietjes, appelmoes en mayonaise

€ 11,00

17,75

Alle kinder menu’s zijn voor onze kleins te ga s ten tot 12 ja ar

fagita fournou
(ovengerechten)

87 mousaka
ovenschotel opgebouwd uit aardappeltjes, aubergine,
gekruid gehakt, bechamelsaus en feta

88 arnaki stifado
lamsbout op boerenwijze bereid met sjalotjes

89 arnaki thr akiotiko
heerlijke stoofschotel met lamsbout in een mosterdsaus
met oregano, knoflook en gestoofde groente

€ 22,90

€

24,40

€

24,40

tiganaki

(IN KOEKENPAN GEBAKKEN)

90 TIGANAKI piri-piri

€

22,25

91 TIGANAKI meli-moustarda

€

22,25

92 TIGANAKI zorba’s

€ 29,00

93 TIGANAKI chirino

€

kipfilet in chilisaus

kipfilet in honingmosterdsaus
ossehaas in rode wijnsaus
varkenshaas in honingsaus

25,25

salates

maaltijd saladeslades)

94 KIP SALADE met honing mosterd dressing

€ 18,50

95 BEEF SALADE met barbecue dressing

€

96 Gyros SALADE met tzatziki dressing

€ 18,50

97 VIS SALADE met een licht zoete vis dressing

€

98 Griekse salade: de authentieke griekse salade

€ 13,00

22,50
22,50

-- Bestel bij uw hoofdgerecht een Kleine boerensalade of koolsalde voor € 5,50 --

kreata tis scharas
(vlees van de gril)

Alle onder s ta a nde gerechten worden geserveerd me t tz atziki, rijs t en frie tjes

55 gyros SCHOTEL

€

19,45

56 suflaki SCHOTEL

€

19,45

57 BIFTEKI GemISTO

€

19,45

58 Suzuki platter

€

19,45

59 sjors SCHOTEL

€

31,45

60 PELLA SCHOTEL

€

22,45

61 ALE X ANDER SCHOTEL

€

22,45

62 Wally SCHOTEL

€

23,50

63 akropolis SCHOTEL

€

22,45

64 PALLAS ATHENE SCHOTEL

€

23,75

geroosterde reepjes mager varkensvlees met Pita brood
2 vleesspiezen met gyros
gekruid gehakt, gevuld met feta, geserveerd met gyros
gekruide gehaktrolletjes met gyros

schotel met ossenhaas, kalfsmedaillion, suflaki en gyros
schotel met mousaka, suflaki, kipfilet en gyros
schotel met suflaki, suzuki, varkensmedaillion en gyros

schotel met kip, varkenshaas, suzuki en gyros
bifteki,kipfilet,lamskotelet en gyros
schotel met lamskotelet, suflaki, varkensmeddaillion, suzuki en gyros

schars specialite

(specialiteiten van de gril)
Alle onder s ta a nde gerechten worden geserveerd me t war me groenten, rijs t en frie tjes

65 psaroneffri

€ 26,50

66 suflaki specia al

€ 30,00

67 vodino fileto

€ 32,00

68 FILETTO KOTAS

€

69 PAIDAKIA

€ 33,00

70 gemisto kotopoulo

€ 28,00

71 zeus schotel

€ 32,00

varkenshaassuflaki met ui, paprika en champignonsaus
spies met varkenshaas, ossenhaas met ui,paprika en pepersaus
schotel van gekruide ossenhaas met pepersaus en boontjes
schotel met gekruide kipfilet met champignonsaus
schotel met lamsrack met gewokte groenten
gevulde kipfilet met bacon, feta en spinazie
schotel met 1 lamskoteletje, ossenhaas, kalfshaas en kipfilet

21,00

-- Bestel bij uw hoofdgerecht een Kleine boerensalade of koolsalde voor € 5,50 --

kreata specialite

(specialiteiten van het huis)
Alle onder s ta a nde gerechten worden geserveerd me t rijs t en frie tjes

72 o mezes tou bekri

€

27,80

73 exochiko

€

26,55

74 patitsada

€

25,55

75 gyros special

€

23,55

76 FILETAKIA TIGAnITA

€

27,80

“het gerecht voor de gezellige drinker” pittig gekruide stukjes
varkenshaas en ossenhaas in een heerlijke pikante saus, afgeblust
met metaxa
een in filodeeg verpakte schotel van lamsvlees met diverse
groenten en feta
een stoofschotel van mals lamsvlees en groenten in een saus van
gepelde tomaten, laurier en mavrodaphnewijn. geserveerd met
Griekse orzo pasta

geroosterde reepjes mager varkensvlees overgoten met
champignonsaus en kaas uit de oven
in een koekenpannetje gebakken stukjes malse ossenhaas en kipfilet,
overgoten met Ouzo en geserveerd met friet en rijst

-- Bestel bij uw hoofdgerecht een Kleine boerensalade of koolsalde voor € 5,50 --

THASALINA
(vis gerechten)

All dishes below are served with fries and rice

40 K alamaria
gebakken inktvis met knoflooksaus

41 lawr aki
zeebaarsfilet op een bedje van gewokte groenten

22,70

€

25,40

€ 29,60

42 garides tiganites
6 grote gambaʼs gebakken in knoflookroomsaus

43 Mikres glosses
3 sliptongetjes

44 solomos schar as
heerlijke zalmmoot van de gril

45 GLOSSA
zeetong met gewokte groente

46 thalassino piato
visschotel met gefrituurde inktvisringen, mosselen en gambaʼs

47 psaria anamikta
visschotel met gefrituurde sliptong, inktvisringen, zalm en gambaʼs

48 athene psaria anamikta (2 pers.)
visschotel met gefrituurde zalm, gambaʼs, rode poon en inktvisringen

€

26,45

€

23,95

€

39,50

€

26,65

€

29,95

€ 56,20

€

49 garides suflaki
spies van 6 gambaʼs van de gril

50 tsipour a filet

€

dorade filet (een heerlijke gefileerde vis uit de middellandse zee)
van de gril met witte wijnsaus en knoflook

31,45

€ 30,30

chorto fagita

(vegetarische schotels)

52 mousaka

€

19,55

53 her a schotel

€

21,55

54 diafor a

€ 18,80

ovenschotel opgebouwd uit verschillende groenten
met bechamelsaus
vegetarische mousaka, gevulde paprika en dolmadakia
stoofschotel van diverse groente met rijst en tzatziki

-- Bestel bij uw hoofdgerecht een Kleine boerensalade of koolsalde voor € 5,50 --

222055

