
Voorgerechten:
3. Tzatziki: knoflook yoghurtsaus met komkommer en knoflook € 4,80

6b. Dolmadakia: wijnbladeren gevuld met rijst, geserveerd met tzatziki € 5,75

18b.Tonosalata: heerlijke koude tonijnsalade € 6,50

15. Pikila: een combinatie van verschillende voorgerechten € 10,95

14. Feta: fetakaas met een dressing van olijfolie geserveerd met tomaten en olijven € 6,75

21b. Trio smeersels: tzatziki, pikante fetakaasmousse en tonijnsalade € 6,50

25. Choriatiki: Griekse boerensalade met fetakaas, tomaat, sla en komkommer € 7,50

5. Keftedakia: gekruide gehaktballetjes in tomatensaus € 5,95

7. Garides Saganaki: gepelde scampi’s bereid in romige kaassaus € 8,95

11. Midia me Scordo: gepaneerde mosselen geserveerd met knoflooksaus € 7,95

Vleesgerechten:
41. Mix Souflaki: een spies met ossenhaas,varkenshaas, kip, kalfsoester en gyros € 18,50

41 b. Ossenhaas Souflaki: een spies van ossenhaas, geserveerd met gyros € 18,50

46. Fileto kottas: malse kipfilet van de grill € 14,95

47. Suzuki: gekruid gehakt van de grill, geserveerd met gyros € 14,95

49. Souflaki: twee spiesjes van varkenshaas, geserveerd met gyros € 15,75

49 b. Souflaki: twee spiesjes van kipfilet, geserveerd met gyros € 15,50

50. Gyros: kleine stukjes vlees gesneden van het spit € 15,25

52. Zorba: varkenshaas, kalfsfilet,suzuki en gyros € 16,95

57. Mix grill: suzuki, kipfilet, lamsrack, varkensfilet en ossenhaas € 18,95

62. Hermes: souflaki, kip,suzuki en gyros € 16,50

45. Fileto: ossenhaas van de grill met kruidenboter en gebakken aardappeltjes € 19,50

63. Nikolakis: drie lamsrack en gyros € 16,95

65. Athene: twee suzuki, souflaki en gyros € 15,95
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66. Akropolis: ossenhaas, kalfsoester, varkenshaas en gyros € 18,95

84. Gemistes piperies: paprika gevuld met rijst geserveerd met

sperzieboontjes en feta (vegetarisch) € 13,50

*Alle gerechten worden geserveerd met frietjes, koolsalade en tzatziki tenzij anders aangegeven

Bijgerechten:
28: Gigantes: grote witte bonen in tomatensaus € 3,00

29: Melitzana: warme aubergine € 3,00

27. Frietjes, aardappeltjes of rijst € 3,00

Schotel voor 2 personen:
70. Mixschotel: varkenshaas, souflaki, ossenhaas en gyros € 44,95

69. Griekse proeverij: een combinatie van verschillende voor en hoofdgerechten € 54,50

*Alle schotels worden geserveerd met aardappeltjes, tzatziki en Griekse salade

Ovengerechten/pangerechten:
82. Tiganaki: stukjes kipfilet, varkensfilet, ossenhaas en kalfsoester in een romige € 17,95

kaassaus

77. Meze to Bekri: varkenshaasmedaillons in een heerlijke licht pikante saus € 17,95

79. Moussaka: een ovenschotel met aubergine, aardappelen en gehakt overgoten

met een heerlijke bechamelsaus € 15,95

Kindermenu:
75 b: Goofy: gyros, frietjes en mayonaise € 7,95
76 b: Pinokkio: kleine frikandelletjes, frietjes en mayonaise € 7,95

Visgerechten van de grill:
30 a: Zwaardvisfilet van de grill: geserveerd met frietjes en knoflooksaus € 17,50
30 b: Tonno: tonijnfilet van de grill, geserveerd met frietjes en knoflooksaus € 16,95

Desserts:
99. Baklava: gebakje van bladerdeeg gevuld met noten en honing € 4,75
85. Karidopita: walnotencake (met honing) € 4,75

Griekse wijnen/bier:
Imiglikos: rood en wit 0,7 (halfzoete wijn) € 13,95
Nemea: rood 0,7 (droog) € 13,95
Makedonikos: wit 0,7 (droog) € 13,95
Retsina: 0,5 €  9,95
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