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KOUDE VOORGERECHTEN
DOLMADAKIA
Gevulde wijnbladeren met rijst, dille en
oregano, citroen en muntyoghurt
- Vegan Optie7,50

CHORIATIKI SALATA
Verse boerensalade met barrel aged feta,
kalamata olijven en Griekse olijfolie
-Vegan optie10,50

DIPS + BREAD
Tzatziki Yoghurt - komkommer - knoflook
Tiro kafteri Feta - paprika - pepers - honing
Melitzana Aubergine - mayonaise -knoflook
7,50

MIXED DIPS PLATTER
Onze huisgemaakte dips: Tzatziki, Tiro
kafteri en Melitzana dips op 1 plankje met
pita of desembrood
9,95

WARME VOORGERECHTEN
KEFTEDAKIA
Kruidige rundvlees gehaktballetjes volgens
Oma's recept in huisgemaakte tomatensaus
met verse peterselie
7,50

FETA BOUGIOURDI
Barrel aged feta met verse tomaat,
geroosterde paprika gegratineerd met
kefalotiri kaas uit de oven
8,25

SPANAKOPITA / KREATOPITA
Krokant boerenfilodeeg gevuld met
spinazie en feta of kruidig gehakt
uit de oven
7,75

CRISPY KALAMARIA
Krokante inktvisringen met
knoflookmayonaise, oregano, citroen en
verse dille
9,95

KOLOKITHOKEFTEDES
Gefrituurde courgette feta koekjes gemaakt
met verse dille en ui geserveerd
met romige munt yoghurt
7,95

METSOVO BITES
Kaasbites gemaakt van gerookte Metsovo
kaas, feta en talagani in een krokant jasje
van panko met zoetzure tomatenjam
8,95

LOADED BBQ FRIES
Huisgemaakte friet met kruidige gyros, rode
ui, peterselie, knoflookmayonaise en
barbeque saus

LOUKANIKO
Ambachtelijke boerenworst uit Kalamata,
geserveerd met uiensalade, mosterd en
citroen

10,95

8,75

GARIDES SAGANAKI
Gebakken garnalen met paprika, ui,
courgette in tomatensaus gegratineerd
met feta uit de oven
11,95

KEFALOTIRI SAGANAKI
Griekse kefalotiri kaas gebakken
in krokant jasje van bierbeslag
geserveerd met citroen
7,95

MANITARIA
Spicy kastanjechampignons gesmoord in
Madeira wijn met krokant gebakken ui
-Vegan7,75

GRILL MEZE
Gyros Geroosterd varkensvlees 7,95
Paidakia Lamskoteletten 3st. 9,95
Souvlaki Varkenshaas spiezen 3st. 8,95
....

HOOFDGERECHTEN
MOUSSAKA
Ovenschotel met gehakt, aubergine,
aardappel en romige bechamelsaus
gegratineerd met kefalotirikaas
17,50

MIX GRILL
Mix bifteki van rundvlees, kip, varkenshaas
souvlaki en gyros met tzatziki
+3,50 lamskotelet
21,75

SOLOMO
Zalmfilet met gegrilde courgette,
bulgur, granaatappel, dille
en olijfolie
19,50

ARNI KLEFTIKO
Langzaam geroosterde lamsbout met
aubergine, wortel, rozemarijn in
eigen jus uit de oven
19,50

MANITARIA STIFADO
Stoofpot van kastanjechampignons,
aubergine, sjalot en wortel in tomatensaus
+ 1,50 feta
17,75

BIFTEKI GEMISTO
Rundvleesburger gevuld met fetakaas
geserveerd met gyros, tzatziki, pitabrood en
uiensalade
17,95

PAIDAKIA
Gegrilde lamskoteletten met gestoofde
Griekse artisjokken, wortel, citroen en
rozemarijn
20,50

MOSHARI STIFADO
Stoofpot van rundersukade met Griekse
witte bonen, sjalot, wortel en tijm
in tomatensaus
18,95

BBQ CHICKEN SOUVLAKI
Spies van malse kippendijen gelakt met BBQ
saus en geserveerd met gyros,
knoflookmayonaise en pitabrood
18,25

BEKRI MEZE
Varkenshaas met kastanjechampignons,
rode paprika, verse room en geflambeerd
met Metaxa 5* brandy
18,95

Hoofdgerechten krijgen 1 side naar keuze:
huisgemaakte friet, rode rijst, orzo pasta of salade
We hebben ook een kindermenu en weekspecials!
Voor meer informatie vraag onze bediening

GREEK MEZEDES MENU
Een complete Griekse ervaring in 3 gangen
met tapas, grill en oven gerechten
inclusief dessert vanaf 2 personen
38,95 p.p.

DESSERTS
BAKLAVA
Traditioneel filodeeg gebak met walnoten,
specerijen en honing geserveerd met
bourbon vanille roomijs

ICECREAM COUPE
Coupe met ambachtelijk schepijs, heerlijke
toppings, vers fruit en een toef slagroom
Varieert elk seizoen!

7,95

8,50

STICKY TOFFEE PUDDING
Smeuïge toffee cake met bourbon vanille
roomijs, boter karamelsaus en
een cookie crumble

BERRY ME CHOCOLATE
Witte chocolade cheesecake met framboos,
frambozen sorbet, cookie crumble
en witte chocolade parels

8,95

9,95

GREEK YOGHURT
Romige Griekse yoghurt met bloesemhoning
uit Kreta, boter-karamel walnoten,
honing cress en kaneel
7,50

BOUGATSA
Krokant boerenfilodeeg gevuld met vanille
creme, kaneel, poedersuiker en bourbon
vanille roomijs en vers fruit
7,50

