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KRIA OREKTIKA - KOUDE VOORGERECHTEN

 Tzatiki  € 5,50
 Griekse yoghurt met komkommer, knoflook en kruiden.

 Taramosalata  € 5,60
 Griekse rode viskuit mousse.

 Tonosalata  € 5,60
 Tonijnsalade

 Melitzanasalata  € 5,60
 Griekse aubergine mousse met knoflook.

 Tirosalata  € 5,60
 Pikante Griekse fetamousse.

 Trio Meze  € 5,90
 Griekse tuinsalade, aubergine mousse, pikante feta mousse.

 Skordo voutiro  € 3,00
 Huisgemaakte kruidenboter met stokbrood.

 Carpaccio  € 8,75
 Dungesneden ossenhaas met Parmezaanse kaas,
 pijnboompitten en pesto.

 Vitello Tonato  € 8,75
 Dungesneden kalfsfricandeau met tonijn mayonaise en kappertjes.

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

 Kapnisto Solomo  € 8,75
 gerookte zalm gevuld met garnalencocktail.

 Garido cocktail  € 7,95
 Garnalencocktail met whiskey saus
 
 Salata Kavouri  € 8,75
 Pakketjes van gerookte zalm gevuld met huisgemaakte krabsalade 
 
 Choriatiki Salata.  € 6,50
 Griekse boerensalade.

 Solomosalata Kapnisto  € 7,75
 Gerookte zalmsalade van rucola, cherrytomaat, mozzarella,
 pesto en pijnboompitten

Ons personeel adviseert u graag over uw menukeuze bij voedselallergieën.

SOUPA – SOEPEN
 Kreatosoupa  € 4,50
 Vleessoep met verse groenten.

 Kotosoupa  € 4,50
 Griekse uiensoep met kip.

 Domatosoupa  € 4,50
 Tomatensoep met gehaktballetjes op Griekse wijze bereid.



2001

ZESTA OREKTIKA - WARME VOORGERECHTEN

 Katsikísio tyrí me méli  € 6,90
 Geitenkaas met honing en walnoten

 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.

 Spanakotiropita  € 6,50
 Rijk gevuld bladerdeeg met spinazie en feta.
 
 Feta psiti  € 7,90
 Feta uit de oven met paprika, uien, peterselie en oregano.
 
 Oktopodi  € 9,95
 Gegrilde octopus op Griekse wijze bereid met citroendressing,
 uien en oregano.

 Kalamaria  € 7,70
 Gebakken inktvisringen.

 Sardelles  € 6,90
 Gebakken sardientjes.

 Midia Saganaki  € 7,90
 Gebakken mosselen met tomatensaus en kaas.

 Garides Jouvetsi  € 9,50
 Gebakken garnaaltjes met paprika in chilisaus.

  Garides Skordates  € 9,50
 Gebakken garnaaltjes met verse knoflook en huisgemaakte kruidenboter.

 Pikilia (Kan ook voor meerdere personen)  € 9,95
 Diverse warme en koude Griekse hapjes.

Ons personeel adviseert u graag over uw menukeuze bij voedselallergieën.
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PSARIA – VISGERECHTEN

 Tsipoura tis scharas  € 21,50
 Dorade filet van de grill

 Kalamaria  € 18,50
 Gebakken inktvisringen

	 Glossa	fileto	 	€	18,50
 Gebakken tongfilet

 Garides  € 24,95
 Grote wild gevangen gamba’s gebakken of van de grill

 Garides Special  € 25,95
 Grote gepelde wild gevangen gamba’s in tomatensaus met kaas
 
 Solomos Fileto  € 19,50
 Zalmfilet gebakken of van de grill 
 
 Thalasino Piato  € 24,50
 Diverse soorten zeevruchten.

Al onze visgerechten worden geserveerd met gebakken verse groente, huisgemaakte
knoflooksaus en pommes frites.

Ons personeel adviseert u graag over uw menukeuze bij voedselallergieën

SPECIALITE TOU SPITIOU – SPECIALITEITEN VAN HET HUIS
 
 Lesbos  € 19,50
 Varkenshaas van de grill gevuld met spinazie en feta.

 Samos Schotel  € 22,50
 Ossenhaas aan een spies met paprika en ui.

 Souvlaki Special  € 23,50
 Ossenhaas, varkenshaas, lamsvlees en kipfilet aan een spies.

 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  € 19,50
 Met romige bietenrisotto en Parmezaanse kaas met citroensaus
 
 Tiganaki  € 21,50
 Gesneden stukjes varkenshaas en ossenhaas afgeblust met Metaxa saus.

 Kotta tiganaki  € 19,50
 Gesneden stukjes kipfilet gebakken met vlam saus.

 Ossenhaas gemistes  € 24,50
 Ossenhaas van de grill bedekt met zalm en kaas geserveerd met pepersaus.
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 Gemisto kotopoulo  € 19,50
 Gevulde kipfilet met spinazie, feta, Parmezaanse kaas en rode roomsaus  

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

 Tournedos  € 25,00
 Van de grill met romige bietenrisotto en Parmezaanse kaas met
 demi-galace saus
 
  Iris Schotel  € 21,50
 Diamanthaas van de grill met garnaaltjes in chilisaus.

 Ribeye steak  € 21,50
 Gegrilde ribeye steak  met  huisgemaakte kruidenboter.

 Xanthi Schotel  € 20,50
 Specialiteit van onze chefkok laat u lekker verrassen.

Al onze specialiteiten worden geserveerd met gebakken verse groente  en pommes frites.

Ons personeel adviseert u graag over uw menukeuze bij voedselallergieën

 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
  

Alle traditionele gerechten worden geserveerd met tzatziki, gebakken verse  groenten
en pommes frites.

Ons personeel adviseert u graag over uw menukeuze bij voedselallergieën.
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SCHOTELS VOOR TWEE OF MEER PERSONEN
 
 Special schotel  € 47,00
 Souvlaki special, ossenhaas, kipfilet, gevulde varkenshaas en gyros.

 Traditionele mix  € 45,00
 Mousaka, stifado, souvlaki en gyros.

Alle schotels worden geserveerd met tzatziki, gebakken verse groente en pommes frites

Ons personeel adviseert u graag over uw menukeuze bij voedselallergieën.

SCHOTELS UIT DE OVEN
 
 Mousaka  € 16,50
 Traditionele Griekse ovenschotel van meerdere lagen aardappelen,
 aubergines en gehakt met bechamelsaus.

 Mouschari (kalfsvlees)  € 18,85
 Kalfsvlees geserveerd met sperziebonen of grote witte bonen in
 tomatensaus of Griekse pasta.

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

 Stamna  € 19,85
 Kalfsvlees met diverse soorten verse groenten afgeblust met witte wijn.
 
 Stifado  € 19,85
 Kalfsvlees gestoofd met sjalotten.

VEGETARISCH

 Diafora  € 17,90
 Diverse soorten vegetarische hapjes

 Kritharaki  € 12,50
 Griekse pasta met feta

Alle schotels worden geserveerd met tzatziki, gebakken verse groente en pommes frites.

Ons personeel adviseert u graag over uw menukeuze bij voedselallergieën.
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KINDERMENU

	 Kinder	Kipfilet	 	€	8,90
 Kipfilet met patat, appelmoes en mayonaise.

 Kinder Souvlaki  € 8,90
 Varkensvlees aan een spies met patat, appelmoes en mayonaise.

 Kinder Suzuki  € 8,90
 Gekruid varkensgehakt met patat, appelmoes en mayonaise.

 Kinder Gyros  € 8,90
 Gyros met patat, appelmoes en mayonaise.

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

 Kinder Glossa  € 9,90
 Ton filetje met patat, appelmoes en mayonaise.

 Kinder Kalamaria  € 8,90
 Gefrituurde inktvisringen met patat, appelmoes en mayonaise.

Ons personeel adviseert u graag over uw menukeuze bij voedselallergieën.

SALTSES – SAUZEN

 Saltsa Peperi  € 2,90
 Pepersaus

 Saltsa Manitari  € 2,90
 Champignonsaus

 Saltsa Skordo  € 2,90
 Knoflooksaus (koud)

 Saltsa Metaxa  € 2,90
 Metaxa saus

 Saltsa Pikant  € 2,90
 Pikante saus

BIJGERECHTEN

 Rijst  € 2,90

 Pommes Frites   € 2,90

 Sperziebonen  € 4,50

 Witte Bonen  € 4,50
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GRIEKSE DRANKEN

 Ouzo € 4,50
 
 Kaneel likeur tentura € 4,50
 
 Koum Quat likeur € 4,50
 
 Metaxa 5* € 4,50
 
 Metaxa 7* € 5,50
 
	 Metaxa	Grand	fine	15	jaar	 €	8,00

 Port:    
  
 Ruby Porto Red/White € 3,75 
 

SHERRY
 
 Osbrone Manzinilla (droog/medium) € 3,50
 
  

LIKEUREN
 
 Cointreau € 5,50  
 
 Benedictine € 5,50 
 
 Grand Manier € 5,50  
 
 Licor 43 € 5,50
 
 Tia Maria € 5,50  
 
 Sambuca € 5,50
 
 Amaretto € 5,50  
 
 Drambuie € 5,50
 
 Baileys € 5,50  
 
 Limoncello € 5,50
 
 Martini rood/wit: € 4,25  
 
 Campari € 4,25
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GEDISTILEERD
 
 Grants € 4,75  
 
 Bacardi € 4,75
 
 Johnny Walker Red Label € 4,75  
 
 Vodka € 4,75
 
 Johnny Walker Black Label € 5,75  
 
 Ballentines € 4,75

     
NEDERLANDS GEDISTILEERD

 
 J. Jenever € 2,75  
 
 O. Jenever € 2,75
 
 Vieux € 3,75 

     
BIEREN

 Tap (heineken) € 2,50  
 
 Wieckse Witte € 2,75  
    
 Mythos (Grieks bier) € 2,95  
 
 Malt 0,0 € 2,75
 
 Palm € 2,75  
 
 Radler 2% € 2,75  
 

 Frisdranken 0,2l € 2,50

 Griekse bruisend water  € 5,00

 Griekse mineraalwater € 5,00


