
MENUKAART

Desserts
Baklava    € 8,50
Met vanille-ijs 

Yiaourti    € 7,50
yoghurt met honing en walnoten 

Freddo Speciale   € 9,00

Créme Brülée   € 9,50

Kinderijsje    € 7,00

Chocolava    € 9,75
Smeuïge lavacake met vanille-ijs en slagroom 
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VoorgerechtenVoorgerechten
Carpaccio €13,50
Met truffelmayonaise en Parmezaanse kaas
Tegen meerprijs (€2,50) met krullen van foie gras

Calamaria €9,50
Gebakken calamaris met citroen-dilledressing

Keftedakia €8,50
Gehaktballetjes in pomodorisaus en
Parmezaanse kaas

Gamba’s €11,50
Met spinfilo en visantosaus

Pikilia €14,50 
Selectie van warme en koude amuses

Gegrilde octopus €12,50
Met hummus en vinaigrette

Gerookte eendenborst €10,50
Met bosvruchtendressing

Fetta saganaki €8,50
Gebakken fettakaas met bosvruchtenchutney

Griekse grillgerechtenGriekse grillgerechten
Souflaki     €19,50
Van gemarineerde varkenshaas en geserveerd 
met gyros en tzatziki 

Mixed-grill  €25,50
Frenchrack, souflaki, bifteki, kipfilet en gyros 
geserveerd met tzatziki 

Bifteki  €19,50 
Gehakt gevuld met Pomodori tomaten en
feta en geserveerd met gyros en tzatziki 

Paidaikia  €24,50
Frenchracks van de grill met rode portsaus  

Gyros €18,50 
Stukjes gesneden geroosterd varkensvlees 
geserveerd met tzatziki 

Platía (vanaf twee personen)  €51,00 
Bifteki, souflaki, ossenhaas, kipfilet en gyros 
geserveerd met tzatziki  

Speciaalsouflaki      €25,50
kipfilet, varkenshaas en ossenhaas

Kindermenu €9,50
Keuze uit gyros, souflaki, kipfilet of snack 
De gerechten voor onze kleine gasten 
worden geserveerd met frites, appelmoes 
en mayonaise.

Maaltijdsalades Maaltijdsalades 

Steaks van de grill Steaks van de grill 
Tournedos (200 g)  €27,50
Black angus rund, gesneden van de haas 
graan gevoerd, geserveerd met rode port saus

Ribeye (350 g)  €29,00
Black angus rund, mals stukje vlees met vet, 
gesneden van de rib,geserveerd met pepersaus

Bavette (200 g) €26,50
Black angus rund, mals vlees van de flank 
van de koe graan gevoerd, geserveerd met 
rode port saus

Lamsrack       €25,50
amaretto-portsaus en gehakte noten

Surf en turf       €51,00
Tournedos met een halve kreeft

Vegetarische gerechtenVegetarische gerechten
Courgetterolletjes €20,50 
Gevuld met tomaat, spinazie en feta 
gegratineerd met mozzarella 

VisgerechtenVisgerechten
Gefileerde dorade €23,50
Keuze uit frites of rijst

Tigerprawns €31,00
Keuze uit frites of rijst

Platía visschotel €62,00
(vanaf twee personen) 
Selectie van diverse vissoorten
Keuze uit frites of rijst 

Zeetong Dagprijs
In roomboter gebakken en geserveerd 
Keuze uit frites of rijst

Heeft u een allergie, 
meld het aan ons.

Traditionele gerechtenTraditionele gerechten
Moussaka €22,50
Klassiek met aubergine, gehakt, aardappelen
en bechamelsaus

Bekri mezze €20,50 
Varkenshaas, champignons, uien en tomaat
(licht pikant) afgeblust met witte wijn
geserveerd met rijst

Confit de canard €23,50
Gekonfijte eendenbout met zoete aardappelpuree en 
portsaus

Lamsschenkel €24,50
Langzaam gegaard uit de oven met zoete 
aardappelpuree

Lamshaasjessalade €19,50
Met spinazie, pecannoten en chilisaus

Gegrilde kipsalade €19,50

Alle gerechten worden geserveerd 
met frites of rijst

Alle gerechten worden geserveerd 
met frites of rijst

Extra bij te bestellenExtra bij te bestellen
Friet € 3,50

Salade € 3,50

Griekse boerensalade € 7,50

Rijst € 3,50

Tzatziki € 3,50


