KRIA OREKTIKA
KOUDE VOORGERECHTEN

SPECIALITE TOU SPITIOU
SPECIALITEITEN VAN HET HUIS

Tzatiki

€ 5,50

Kreta schotel

€ 19,50

Taramosalata

€ 5,60

Athene Schotel

€ 23,50

Tonosalata

€ 5,60

Ossenhaas

€ 26,00

Melitzanasalata

€ 5,60

Varkenshaasmedaillons gebakken

€ 21,50

Tirosalata

€ 5,60

Tiganaki

€ 23,50

Trio Meze

€ 5,90

Kotta tiganaki

€ 21,50

Skordo voutiro

€ 3,00

Paidakia

€ 24,50

Feta Elies

€ 5,60

Choriatiki Salata.

€ 6,50

Griekse yoghurt met komkommer, knoflook en kruiden.

Griekse rode viskuitmousse.
Tonijnsalade

Griekse auberginemousse met knoflook.
Pikante Griekse fetamousse.
Tzatziki, auberginemousse, pikante fetamousse.
Huisgemaakte kruidenboter met stokbrood.
Griekse schapenkaas met Kalamata olijven.
Griekse boerensalade.

Gehaktballetjes in tomatensaus.

Dolmadakia

Druivenbladeren gevuld met rijst en gehakt.

Saganaki tiri

Gepaneerde gebakken feta met honing en sesam.

Garides Skordates

Gebakken of gegrild met saus naar keuze

Met pepersaus

Gesneden stukjes varkenshaas en ossenhaas afgeblust met Metaxasaus.
Gesneden stukjes kipfilet gebakken met vlamsaus.
Zes lamskoteletten (French racks) met honing

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

TRADITIONELE GERECHTEN

Dungesneden varkensvlees van het spit.

€ 6,60

€ 19,50

Souvlaki Schotel

€ 19,50

Hermes Schotel

€ 19,50

Olympia Schotel

€ 20,50

Mix Grill

€ 21,50

Bifteki

€ 19,50

Santorini Schotel

€ 21,50

Kophaasjes aan een spies en gyros.

€ 6,50

Drie soutzouki (gekruid gehakt) en gyros.

€ 6,50

Mousaka, souvlaki, varkenshaas en gyros.

€ 7,10

Souvlaki, soutzouki, lamskotelet, kipfilet en gyros.

€ 9,50

Gekruid gehakt gevuld met feta en gyros.

Gebakken garnaaltjes met verse knoflook en huisgemaakte kruidenboter

€ 17,95

Gyros special

Met kaas en tomatensaus.

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

Keftedakia

Kipfilet, varkenshaas, ossenhaas en lamskotelet.

Gyros

ZESTA OREKTIKA
WARME VOORGERECHTEN
Chasapiko

Kipfilet aan een spies

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.

SCHOTELS VOOR TWEE
VEGATARISCH
PERSONEN OF MEER
Kritharaki
		
Griekse pasta met feta
Special schotel
Diafora
Souvlaki special, ossenhaas, kipfilet, gevulde varkenshaas en gyros.
Griekse vegatarische hapjes
2 personen
€ 52
3 personen
€ 78
PSARIA – VISGERECHTEN
Family Xanthi Schotel
soutzouki, Kipfilet en gyros
Solomos Fileto
2 personen
€ 32,50
Zalmfilet van de grill
3 personen
€ 48,50

€ 14,50
€ 19,90

€ 21,50

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

Alle schotels worden geserveerd met tzatziki, salade, rijst of pommes frites
Ons personeel adviseert u graag over uw menukeuze bij voedselallergieën

SCHOTELS UIT DE OVEN

KINDERMENU

Mousaka

€ 18,50

Kinder Kipfiet

€ 8,90

Kinder Souvlaki

€ 8,90

Kinder soutzouki

€ 8,90

Kinder Gyros

€ 8,90

Kinder Special

€ 9,90

Traditionele Griekse ovenschotel van meerdere lagen aardappelen,
aubergines en gehakt met bechamelsaus.

Kipfilet met patat, appelmoes

Mouschari (kalfsvlees)

Varkensvlees aan een spies met patat, appelmoes

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

Arnaki (lamsvlees)

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

€ 20,85

Gekruid varkensgehakt met patat, appelmoes
Gyros met patat, appelmoes

€ 20,85

Ossenhaasje en souvlaki met patat, appelmoes

PITABROODJES
Losse Pitabrood
Pita Gyros

€ 1,50
€ 6,95

Pita Kipfilet

€ 6,95

Stamna

€ 21,85

Gyros, tzatziki, salade en pommes frites

Stifado

€ 21,85

Stukjes kipfilet, tzatziki, salade en pommes frites

Kalfsvlees met diverse soorten verse groenten afgeblust met witte wijn.
Kalfsvlees gestoofd met sjalotten.

Alle schotels worden geserveerd met tzatziki, salade, rijst of pommes frites
Ons personeel adviseert u graag over uw menukeuze bij voedselallergieën

Ons personeel adviseert u graag over uw menukeuze bij voedselallergieën.

BIJGERECHTEN

WIJNEN

Rijst

€ 3,50

Retsina

€ 10

Pommes Frites

€ 3,50

Nemea

€ 15,50

Sperziebonen

€ 4,50

Kleoni rood

€ 16,50

Witte Bonen

€ 4,50

Kleoni Wit Zoet

€ 16,50

Kleoni droog

€ 15,50

Baklava

€ 4,50

Jaourti me Meli

€ 4,50

Jaourti spitikó

€ 5,50

Griekse yoghurt met walnoten en honing

droge rode wijn 0,75l
Rode zoete wijn 0,75l

Zoete witte wijn 0,75l

DESSERT
Gebak van bladerdeeg gevuld met walnoten

0,5l

Romige yoghurt met Grieks walnoten taartje, gedroogde abrikozen,
cranberry’s, druiven en honingsiroop

DRANKEN
Coca-Cola

€ 2,25

7-up

€ 2,25

Fanta

€ 2,25

Mythos

€ 2,90

Droge witte wijn 0,75l

SALTSES – SAUZEN
Pepersaus

€ 2,90

Champignonsaus

€ 2,90

Knoflooksaus (klein)

€ 1,50

Knoflooksaus (groot)

€ 2,90

Metaxa saus

€ 2,90

Pikante saus

€ 2,90

Mayonaise

€ 0,50

Klein tzatziki

€ 2,-

Dinsdag t/m donderdag 16.30 - 21.00 uur
Vrijdag t/m zondag

16.00 - 21.00 uur

Er kan aan de deur gepind worden.
Bestellingen kunnen via thuisbezorgd.nl
geplaatst worden.
Wij bezorgen alleen voor Krimpen aan den ijssel
met een minimaal bedrag van € 16,00.

Stad en landschap 31 · 2923 BK Krimpen aan den ijssel

Tel 0180 - 511 346

www.xanthi.nl
xanthi.nl

