Kria Orektika – Koude voorgerechten
Tzatiki

€ 5,50

Griekse yoghurt met komkommer, knoflook en kruiden.

Taramosalata € 5,60
Griekse rode viskuitmousse.

Tonosalata

€ 5,60

Tonijnsalade

Melitzanasalata

€ 5,60

Griekse auberginemousse met knoflook.

Tirosalata

€ 5,60

Pikante Griekse fetamousse.

Trio Meze

€ 5,90

Griekse tuinsalade, auberginemousse, pikante fetamousse.

Skordo voutiro € 3,00
Huisgemaakte kruidenboter met stokbrood.

Feta Elies € 5,60
Griekse schapenkaas met Kalamata olijven.

Choriatiki Salata.
Griekse boerensalade.

€ 6,50

Zesta Orektika – Warme voorgerechten
Chasapiko

€ 6,60

Gekruid gehakt gevuld met kaas in pikante
tomatensaus en een laagje gesmolten kaas.

Keftedakia

€ 6,50

Gehaktballetjes in tomatensaus.

Dolmadakia

€ 6,50

Druivenbladeren gevuld met rijst en gehakt.

Saganaki tiri € 7,10
Gepaneerde gebakken feta met honing en sesam.
Garides Skordates € 9,50
Gebakken garnaaltjes met verse knoflook en huisgemaakte kruidenboter

Specialite tou spitiou – Specialiteiten van het huis
Kreta schotel € 17,50
Kipfilet aan een spies met paprika en ui.

Athene Schotel.

€ 21,50

Kipfilet, varkenshaas, ossenhaas en lamskotelet.

Ossenhaas

€ 23,50

Gebakken of gegrild met saus naar keuze

Varkenshaasmedaillons gebakken
met pepersaus

€ 19,50

Tiganaki € 21,50
Gesneden stukjes varkenshaas en ossenhaas afgeblust met Metaxa saus.

Kota tiganaki € 19,50
Gesneden stukjes kipfilet gebakken met vlamsaus.

Paidakia € 21,50
Zes lamskoteletten (French racks) met honing

Alle schotels worden geserveerd met tzatziki, salade,rijst of pommes frites

Traditionele gerechten
Gyros
€ 15,95
Dungesneden varkensvlees van het spit.

Gyros special € 17,50
Met kaas en tomatensaus.

Souvlaki Schotel

€ 17,50

Kophaasjes aan een spies en gyros.

Hermes Schotel

€ 17,50

Drie suzuki (gekruid gehakt) en gyros.

Olympia Schotel

€ 18,50

Mousaka, souvlaki, varkenshaas en gyros.

Mix Grill € 19,50
Souvlaki, suzuki, lamskotelet, kipfilet en gyros.

Bifteki

€ 17,50

Gekruid gehakt gevuld met feta en gyros.

Santorini Schotel

€ 18,95

Twee lamskoteletten, souvlaki, bifteki en gyros

Schotels voor twee of meer personen
Special schotel € 47,Souvlaki special, ossenhaas, kipfilet, gevulde varkenshaas en gyros.
Alle schotels worden geserveerd met tzatziki, salade,
rijst of pommes frites

Schotels uit de oven
Mousaka € 16,50
Traditionele Griekse ovenschotel van meerdere lagen aardappelen, aubergines
gehakt met bechamelsaus.

Mouschari (kalfsvlees)

€ 18,85

Kalfsvlees met
–
sperziebonen
–
grote witte bonen in tomatensaus
–
Griekse pasta.

Arnaki (lamsvlees) € 18,85
Lamsvlees met
sperziebonen
– grote witte bonen in tomatensaus
– Griekse pasta.

Vegatarisch
Kritharaki

€ 12,50

Griekse pasta met feta
Diafora
€ 17,90
Griekse vegatarische hapjes

Psaria

–

Visgerechten

Solomos Fileto € 19,50
Zalmfilet van de grill

Alle schotels worden geserveerd met tzatziki, salade,
rijst of pommes frites

en

Kindermenu
Kinder Kipfiet € 8,90
Kipfilet met patat, appelmoes

Kinder Souvlaki

€ 8,90

Varkensvlees aan een spies met patat, appelmoes

Kinder Suzuki € 8,90
Gekruid varkensgehakt met patat, appelmoes

Kinder Gyros € 8,90
Gyros met patat, appelmoes

Kinder Special € 9,90
Ossenhaasje en souvlaki met patat, appelmoes

Pitabroodjes:

Losse Pitabrood

€ 1,00

Pita Gyros

€ 5,50

Gyros, tzatziki, salade en pommes frites

€ 5,50

Pita Kipfilet

Stukjes kipfilet, tzatziki, salade en pommes frites

Bijgerechten:
Rijst

€ 2,90

Pommes Frites

€ 2,90

Sperziebonen

€ 4,50

Witte Bonen

€ 4,50

DESSERT
Baklava € 3,50
Gebak van bladerdeeg gevuld met walnoten

Jaourti me Meli € 3,50
Griekse yoghurt met walnoten en honing

Jaourti spitikó € 4,50
Romige yoghurt met Grieks walnoten taartje, gedroogde abrikozen, cranberry's,
druiven en honingsiroop

dranken.
Coca-Cola € 2,7-up
€ 2,Fanta

€ 2,-

Mythos

€ 2,50

Retsina
0,5l

€ 7,5

Nemea
€ 12,50
droge rode wijn 0,75l
Kleoni rood
€ 12,50
Rode zoete wijn 0,75l
Kleoni
€ 12,50
Zoete witte wijn 0,75l
Kleoni droog
€ 12,50
Droge witte wijn 0,75l

