
Kria Orektika – Koude voorgerechten 

 

Tzatziki        € 5,50 

   Griekse yoghurt met komkommer, knoflook en kruiden. 
 

   Taramosalata        € 6,60 
   Griekse rode viskuitmousse. 
 

   Tonosalata        € 6,60 

   Tonijnsalade 
  

   Melitzanasalata       € 6,60 

   Griekse auberginemousse met knoflook. 
 

   Tirosalata        € 6,60 

   Pikante Griekse fetamousse. 
 

   Trio Meze        € 6,90 
   Tzatziki, auberginemousse, pikante fetamousse. 
 

   Skordo voutiro       € 3,50 

   Huisgemaakte kruidenboter met stokbrood. 
 

   Carpaccio        € 9,75 

   Dungesneden ossenhaas met Parmezaanse kaas, 
   pijnboompitten en pesto. 

 

   Feta Elies        € 6,60 

   Griekse schapenkaas met Kalamata olijven.   
 

   Kapnisto Solomo       € 9,75  

   gerookte zalm gevuld met garnalencocktail. 
 

   Garido cocktail       € 8,95 

   Garnalencocktail met whiskeysaus  

    
   Choriatiki Salata       € 7,50 

   Griekse boerensalade. 
 

   Solomosalata Kapnisto      € 8,75 
   Gerookte zalmsalade van rucola, cherrytomaat, mozzarella, pesto en   

   pijnboompitten 
 

Ons personeel adviseert u graag over uw menukeuze bij voedselallergieën. 

 

Soupa  – Soepen 

 
   Kreatosoupa        € 5,50 

   Vleessoep met verse groenten. 
 

   Kotosoupa        € 5,50 

   Griekse uiensoep met kip. 
  

   Domatosoupa        € 5,50 

   Tomatensoep met gehaktballetjes op Griekse wijze bereid. 

 



Zesta Orektika – Warme voorgerechten 
 

   Katsikísio tyrí me méli      € 7,90 

   Geitenkaas met honing en walnoten 
 

   Chasapiko        € 7,60 

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

 

   Keftedakia        € 7,50 

   Gehaktballetjes in tomatensaus. 
 

   Dolmadakia        € 7,50 

   Druivenbladeren gevuld met rijst en gehakt. 
 

   Saganaki tiri        € 8,10 

   Gepaneerde gebakken feta met honing en sesam. 
 

   Spanakotiropita       € 7,50 
   Rijk gevuld bladerdeeg met spinazie en feta. 
  

   Feta psiti        € 8,90 

   Feta uit de oven met paprika, uien, peterselie en oregano. 
  

   Oktopodi        € 11,95 

   Gegrilde octopus op Griekse wijze bereid met citroendressing, 
   uien en oregano. 

 

   Kalamaria        € 8,70 

   Gebakken inktvisringen. 
 

   Sardelles        € 7,90 

   Gebakken sardientjes. 
 

   Midia Saganaki       € 8,90 

   Gebakken mosselen met tomatensaus en kaas. 
 

   Garides Jouvetsi       € 10,50 

   Gebakken garnaaltjes met paprika in chilisaus. 
 

    Garides Skordates       € 10,50 

   Gebakken garnaaltjes met verse knoflook en huisgemaakte kruidenboter. 
   

   Pikilia (Kan ook voor meerdere personen)    € 11,95 
   Diverse warme en koude Griekse hapjes. 
 

Ons personeel adviseert u graag over uw menukeuze bij voedselallergieën. 

 

 

 

 

 

 
 

 



Psaria– Visgerechten 
  

   Tsipoura ti scharas       € 23,50 

   Doradefilet van de grill  
 

   Kalamaria        € 20,50 

   Gebakken inktvisringen 
 

   Glossa fileto        € 20,50 

   Gebakken tongfilet 
 

   Garides        € 26,95 

   Grote wild gevangen gamba's gebakken of van de grill 
    

   Garides Special       € 27,95 

   Grote gepelde wild gevangen gamba's in tomatensaus met kaas 
 

   Solomos Fileto        € 21,50 

   Zalmfilet gebakken of van de grill 
  

   Thalasino Piato       € 26,50 

   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         € 21,50 

   Varkenshaas van de grill gevuld met spinazie en feta. 
 

   Samos Schotel        € 24,50 

   Ossenhaas aan een spies 
 

   Souvlaki Special       € 25,50 

   Ossenhaas, varkenshaas, lamsvlees en kipfilet aan een spies. 
 

   Kreta schotel        € 19,50 

   Kipfilet aan een spies    
    
   Athene Schotel.       € 23,50 
   Kipfilet, varkenshaas, ossenhaas en lamskotelet. 
 

   Ossenhaas        € 26,- 

   Gebakken of gegrild met saus naar keuze 
 

   Varkenshaasmedaillons gebakken     € 21,50 

   Met citroensaus 
  
    Tiganaki        € 23,50 
   Gesneden stukjes varkenshaas en ossenhaas afgeblust met Metaxasaus. 
 

   Kotta tiganaki        € 21,50 

   Gesneden stukjes kipfilet gebakken met vlamsaus. 



 
   Ossenhaas gemistes       € 27,50 
   Ossenhaas van de grill bedekt met zalm en kaas geserveerd met  pepersaus. 
  

   Gemisto kotopoulo       € 21,50 

   Gevulde kipfilet met spinazie, feta, Parmezaanse kaas en rode roomsaus   
 

    Paidakia        € 24,50 

   Zes lamskoteletten (French racks) met honing 
 

   Tournedos        € 28,50,- 

   Van de grill met demi-glace saus 
  

   Iris Schotel        € 24,50 

   Diamanthaas van de grill met garnaaltjes in chilisaus. 
 

   Ribeye steak        € 23,50 

   Gegrilde ribeye steak  met  huisgemaakte kruidenboter 
    
   Xanthi Schotel        € 22,50 
   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         € 17,95 

   Dungesneden varkensvlees van het spit. 
    

   Gyros special        € 19,50 

   Met kaas en tomatensaus. 
    

   Souvlaki Schotel       € 19,50 

   Kophaasjes aan een spies en gyros. 
     

   Hermes Schotel       € 19,50 

   Drie suzuki (gekruid gehakt) en gyros. 
   

   Olympia Schotel       € 20,50 

   Mousaka, souvlaki, varkenshaas en gyros. 
  

   Mix Grill        € 21,50 

   Souvlaki, suzuki, lamskotelet, kipfilet en gyros. 
 

   Bifteki         € 19,50 

   Gekruid gehakt gevuld met feta en gyros. 
  

    Santorini Schotel       € 21,50 

   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 of meer personen 
 

Special schotel         

Souvlaki special, ossenhaas, kipfilet, gevulde varkenshaas en gyros. 

2 personen        € 52,-  

3 personen        € 78,- 

  

   Traditionele mix        

   Mousaka, stifado, souvlaki en gyros. 
2 personen        € 49,- 

3 personen        € 73,50 

 

    

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        € 18,50 

Traditionele Griekse ovenschotel van meerdere lagen aardappelen, aubergines  

 en gehakt met bechamelsaus. 
 

   Mouschari (kalfsvlees)       € 20,85 

Kalfsvlees geserveerd met sperziebonen of                    

grote witte bonen in tomatensaus of Griekse pasta. 
 

   Arnaki  (lamsvlees)       € 20,85 

Lamsvlees geserveerd met sperziebonen of      

grote witte bonen in tomatensaus of Griekse pasta. 

 

   Stamna        € 21,85 

   Kalfsvlees met diverse soorten verse groenten afgeblust    

   met witte wijn. 
  

   Stifado         € 21,85 

   Kalfsvlees gestoofd met sjalotten. 
 

   Arnisio Kotsi  

   Lamschenkel uit de oven met diverse soorten groente     € 21,85 
 

 

Vegatarisch 

 

   Diafora        € 19,90 

   Diverse soorten vegetarische hapjes 
 

   Kritharaki        € 14,50 

   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. 

 


