VOORGERECHTEN
Broodje kruidenboter

€ 4,00

Zelfgemaakte kruidenboter, met versgebakken brood

Soep van de dag

€ 5,00

Versbereide soep, met versgebakken brood

Tzatziki

€ 5,00

Saus van Griekse yoghurt, komkommer en knoflook, met versgebakken brood

Dolmades

€ 5,50

Druivenbladeren gevuld met rijst en kruiden, met tzatziki

Keftedes

€ 6,00

Gehaktballetjes in smakelijke tomatensaus, met tzatziki en versgebakken brood

Kalamaria

€ 7,00

Krokante inktvisringen, met knoflooksaus en citroen

Sardeles

€ 7,50

Knapperige ansjovis, geserveerd met knoflooksaus en citroen

Mosselen

€ 7,00

Gefrituurde mosselen, met knoflooksaus en citroen

Champignons

€ 6,50

Met kaas gevulde, in oven klaargestoomde champignons, met tzatziki

Boujourdi

€ 7,50

Ovengerechtje van fetakaas, Spaanse pepertjes,
tomaat, oregano en geraspte kaas, met versgebakken brood

Warme feta

€ 7,50

In olijfolie gebakken fetakaas, met tzatziki (ook koud verkrijgbaar)

Kalamaria-sardeles

€ 7,50

Voor wie niet kan kiezen tussen inktvisringen en ansjovis,
met knoflooksaus en citroen

Saganaki garnalen of mosselen

€ 9,00

Garnalen of mosselen in een saus van paprika, tomaten,
knoflook en fetakaas, met versgebakken brood

Mezedekia
Kalamaria, sardeles, keftedes, boujourdi, Griekse bonen in tomatensaus,
tzatziki, knoflooksaus, tarama en melitzanosalata, met versgebakken brood
Voor twee personen
€ 21,00
Voor drie personen

€ 31,50

HOOFDGERECHTEN VLEES
Gyros

€ 15,50

Gegrild varkensvlees in reepjes, met salade, Griekse pasta, frites en tzatziki

Bifteki

€ 16,00

4 Smakelijke gekruid, gegrild gehakt, met salade, Griekse pasta, frites en tzatziki

Souvlaki

€ 17,00

4 Spiesjes van gegrild varkenshaas, met salade, Griekse pasta, frites en tzatziki

Kip

€ 17,00

4 Magere, gegrilde kipfilets, met salade, Griekse pasta, frites en tzatziki

Lamskoteletten

€ 22,50

5 Gegrilde lamskoteletten voor liefhebbers, met salade, Griekse pasta,
frites en tzatziki

Gyros-bifteki

€ 16,50

Gyros, 2 bifteki, met salade, Griekse pasta, frites en tzatziki

Gyros-souvlaki

€ 16,50

Gyros, 2 souvlaki, met salade, Griekse pasta, frites en tzatziki!

Gyros-kip

€ 16,50

Gyros, 2 kipfilets, met salade, Griekse pasta, frites en tzatziki

Gyros-lam

€ 20,00

Gyros, 3 lamskoteletten, met salade, Griekse pasta, frites en tzatziki

Gyros-souvlaki-bifteki

€ 17,50

Gyros, souvlaki en bifteki, met salade, Griekse pasta, frites en tzatziki

Gyros-souvlaki-kip

€ 17,50

Gyros, souvlaki en kip, met salade, Griekse pasta, frites en tzatziki

Gemengd vlees met kip

€ 18,50

Gyros, souvlaki, bifteki, kipfilet, met salade, Griekse pasta, frites en tzatziki

Gemengd vlees met lam

€ 20,00

Gyros, souvlaki, bifteki, lamskotelet, met salade, Griekse pasta,
frites en tzatziki

Ossenhaas
Gegrilde ossenhaas met room–champignons–Metaxa saus,
salade, Griekse pasta, frites en tzatziki

€ 23,50

HOOFDGERECHTEN VIS
Gemengd vlees en vis

€ 18,00

Gyros, souvlaki, kalamaria, sardeles, met salade, Griekse pasta,
frites en tzatziki

Kalamaria

€ 17,00

Krokante inktvis ringen, met salade, Griekse pasta, frites en knoflooksaus

Sardeles

€ 18,50

Knapperige ansjovis, met salade, Griekse pasta, frites en knoflooksaus

Zeetong

€ 19,50

2 Zeetongfilets in olijfolie gebakken, met salade, Griekse pasta,
frites en knoflooksaus

Dorade

€ 18,00

2 Doradefilets in olijfolie gebakken, met salade, Griekse pasta,
frites en knoflooksaus

Garnalen

€ 19,00

8 Gefrituurde garnalen om zelf te pellen, met salade, Griekse pasta,
frites en knoflooksaus

Sliptong-garnalen

€ 19,50

2 Gebakken sliptongen en 2 ongepelde garnalen, met salade, Griekse pasta,
frites en knoflooksaus

Kalamaria-sardeles

€ 18,00

Inktvisringen en ansjovis, met salade, Griekse pasta, frites en knoflooksaus

Gemengde vis
Kalamaria, sardeles, garnalen, zeetongfilet, met salade, Griekse pasta,
frites en knoflooksaus

€ 20,00

HOOFDGERECHTEN SCHOTELS
Hestia schotel
Ossenhaas (met room-champignons–Metaxa saus), gyros, souvlaki, lamskotelet,
met Griekse boerensalade, Griekse pasta, frites en tzatziki

€ 50,00
€ 75,00

Voor twee personen
Voor drie personen

Gemengde grillschotels met 5 soorten vlees
Gyros, souvlaki, bifteki, kipfilet, lamskotolet met salade,
Griekse pasta, frites en tzatziki

€ 44,00
€ 66,00

Voor twee personen
Voor drie personen

HOOFDGERECHTEN UIT DE OVEN
€ 17,50

Gyros speciaal
Varkensvlees in reepjes uit de oven met kaas roomsaus en tomaat,
met salade, Griekse pasta, frites en tzatziki

€ 18,00

Kokkinisto
Gestoofd rundvlees met tomaten saus en Griekse pasta, met salade,
frites en tzatziki

€ 18,00

Stifado
Gestoofd rundvlees met sjalotjes, met salade, frites en tzatziki

€ 18,50

Mousakas

Traditioneel Grieks ovengerecht van gehakt, aardappel, aubergine en bechamelsaus,
met salade, frites en tzatziki

€ 20,50

Lam met bot

Gestoofde lamsschenkel uit de oven met (naar keuze) tomaten saus en Griekse pasta
of sjalotjes, met salade, frites en tzatziki

SALADES & VEGETARISCH
Griekse boerensalade

€ 10,50

Overheerlijke salade van gemengde sla, tomaatjes, komkommer, peperoni, ui,
olijven en verse fetakaas, met versgebakken brood

Luxe boerensalade

€ 12,50

Overheerlijke salade van gemengde sla, tomaatjes, komkommer, peperoni, ui,
olijven en warme groenten, met (naar keuze) gefrituurde scampi’s of gegrilde kipfilet,
met versgebakken brood

Vegetarisch
Verrassing van de kok met diverse groenten en soorten kaas,
met salade, Griekse pasta, frites en tzatziki

€ 18,00

KLEINE GERECHTEN
€ 9,00

Kleine gyros
Gegrild varkensvlees in reepjes, met frites, rauwkost en mayo

€ 10,50

Kleine bifteki
2 Smakelijke gekruid, gegrild gehakt, met frites, rauwkost en mayo

€ 10,50

Kleine kip
2 Magere, gegrilde kipfilet, met frites, rauwkost en mayo

€ 10,50

Kleine souvlaki
2 Spiesjes van gegrild varkenshaas, met frites, rauwkost en mayo

€ 10,50

Kleine kalamaria
Krokante inktvis ringen, met frites, rauwkost en mayo

€ 11,50

Kleine sardeles
Knapperige ansjovis, met frites, rauwkost en mayo

€ 11,50

Kleine zeetong
In olijfolie gebakken zeetongfilet, met frites, rauwkost en mayo

€ 11,50

Kleine garnalen

4 Gefrituurde garnalen om zelf te pellen, met frites, rauwkost en mayo

EXTRA’S
Extra frieten middel kom frieten
Extra versgebakken brood
Extra pita brood
Extra kleine salade
Extra tzatziki of knoflooksaus per bol
Extra tarama of melitzanosalata per bol
Extra Griekse pasta per bol
Extra Griekse bonen in tomaten saus

€
€
€
€
€
€
€
€

2,50
2,00
1,50
2,50
1,00
1,00
1,00
3,50

NAGERECHTEN
Vanille-ijs

€ 5,00

3 bollen vanille-ijs, met chocoladesaus en slagroom

Aardbei-ijs

€ 5,00

2 bollen aardbei-ijs, bol vanille-ijs, aardbeien, aardbeiensaus en slagroom

Chocolade-ijs

€ 5,00

2 bollen chocolade-ijs, bol vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom

Banaan-ijs

€ 5,00

2 bollen banaan-ijs, bol vanille-ijs, banaan, bananensaus en slagroom

Kleine-ijs

€ 3,50

2 bollen ijs naar keuze, saus naar keuze en slagroom

Yoghurt met honing

€ 6,00

Griekse roomyoghurt met stukjes walnoot en honing

Baklava

€ 6,00

Zelfgemaakte, origineel oosters gebak van bladerdeeg, walnoten en honing

Baklava Speciaal

€ 8,00

Zelfgemaakte baklava met 2 bollen vanille-ijs en slagroom

Tiramisu

€ 6,00

Zelfgemaakte, roomzachte tiramisu

Tiramisu Speciaal

€ 8,00

Zelfgemaakte tiramisu met 2 bollen vanille-ijs en slagroom

Chocoladetaart

€ 6,50

Zelfgemaakte chocoladetaart

Chocoladetaart Speciaal

€ 8,50

Zelfgemaakte chocoladetaart met 2 bollen vanille-ijs en slagroom

Crème brûlée

€ 5,oo

Crème brûlée met gebrande bruine suiker

Chocolade soufflé
Chocolade soufflé met 2 bollen vanille-ijs en slagroom

€ 6,5o

WARME DRANK
Koffie of Espresso biologische koffie van merk Australian
Cappuccino
Latte macchiato van biologische koffie en melk
Dubbele espresso
Cafeïnevrije koffie of espresso
Cafeïnevrije cappuccino
Cafeïnevrije latte macchiato
Thee naar keuze
Verse munt thee
Griekse bergthee
Chocolademelk warm (met slagroom) of koud
Speciale koffie biologische koffie van merk Australian

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,20

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,10

€
€
€
€
€
€
€
€

2,30

2,40
2,50
3,70
2,40
2,60
2,70
2,00
2,50
2,80
2,20
6,00

met (naar keuze) Whisky of Cointreau of Grand Marnier of
Kumquat (Griekse likeur) of Licor 43, met slagroom

BIEREN
Brand Pilsener van de tap 0,18 lt
Brand Pilsener van de tap 0,25 lt
Brand Pilsener van de tap 0,5 lt
Brand Weizen van de tap 0,3 lt
Brugse Zot Blond van de tap 0,3 lt
Sjoes of Halfom 0,18 lt
Brand Oud Bruin op fles
Radler Citroen op fles met of zonder alcohol
Alcoholvrij bier op fles
Liefmans op fles
Affligem op fles dubbel of triple
La Chouffe op fles
Duvel op fles
Desperados Tequila op fles
Mythos op fles

2,50
4,80
3,00
3,50
2,10
2,30
2,50
2,50
3,00
3,70
3,70
3,70
3,80
2,50

KOUDE DRANK
Sinaasappelsap
Appelsap
Lipton Ice Tea Spark of Ice Tea Green
Royal Club Cassis of Tonic of Bitter Lemon

Sisi Sinas of Seven-Up
Pepsi Cola of Pepsi Cola Light of Pepsi Cola Max
Platwater of Bruiswater klein flesje
Platwater of Bruiswater grote fles

2,40
2,40
2,30
2,20
2,20
2,20
4,50

HUISWIJNEN
Glas: € 3,50 ~ Karaf (0,5 L): € 11,00 ~ Fles (0,75 L): € 16,00 ~ Fles (2 L): € 35,00

Rose Boutari droge rose wijn uit Griekenland
Kretikos Boutari witte droge wijn uit Griekenland
Retsina witte harswijn uit Griekenland
Samos witte zoete muskaatwijn uit Griekenland
Imiglykos halfzoete witte of rode wijn uit Griekenland
Kourtaki droge rode wijn uit Griekenland
Mavrodaphne rode zoete dessertwijn uit Griekenland

WIJN OP FLES
Vissinokipos droge rose wijn uit Griekenland
Cambas Chardonnay droge witte wijn uit Griekenland
Cava Boutari Xinomavro-Merlot rode wijn uit Griekenland

€ 20,00
€ 16,00
€ 20,00

STERKE DRANK
Ouzo Griekse anijsdrank, met of zonder ijs
Sherry of Port of Martini
Maschio Prosecco Frizzante Treviso klein flesje
Aperol spritz
Teleion Kumquat Griekse likeur
Teleion Kokos Griekse likeur
Limoncello
Baileys
Campari of Bacardi of Vodka
Cointreau of Grand Marnier of Amaretto of Licor 43
Whisky Glen Talloch
Whisky Johnnie Walker
Metaxa vijf sterren
Metaxa twaalf sterren

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,50
3,00
6,00
5,50
3,50
3,50
4,00
4,00
4,50
4,50
3,50
5,00
5,00
7,00

