
voorgerechten 
 
1. Olijven en Peperoni       €4,50 
2. Aubergine salade       €5,50 
3. Tzatziki (geklopte Griekse yoghurt met knoflook en komkommer)  €5,50 
4. Tarama salade (kuit)       €5,50 
5.       Tirosalata(Feta spread)       €5,50 

8. Pikilia (proeverij van diverse koude voorgerechtjes)    €9,50 
9. Feta met tomaat en komkommer    €8,00 
9a. Mix van dips (Tzatziki, Fetasalade,Aubergine en Tarama)   €6,50 
10. Gefrituurde inktvisringen      €10,50 
11. Feta Saganaki (gebakken feta met honing en sesam)   €9,50 
12. Tiropita met Griekse Yoghurt (3 deegbladeren gevuld met feta) €5,00 
14. Dolmadakia (4 wijnbladeren gevuld met rijst en gehakt)   €6,00 
15. Keftedes (4 gehaktballetjes in rode saus)     €6,00 
 

Extra’s  
18. Kool salade        €4,75 
21. Choriatiki (Griekse boerensalade 1 pers)     €6,00 
23. Frites         €4,00 
24. Rijst          €4,00 

Vegetarische gerechten 
 

32. Vegetarische schotel       €15,00 
(tiropita, gevulde paprika, sperziebonen, groenteburger rijst en frites)    

 

Visgerechten 
 

35. Kalamaria (Gefrituurde Inktvisringen)     €17,00 
39. Visschotel (Kalamaria, sliptong en Scampi’s)    €20,00 
  

 

 



 
Gerechten van de grill 

Alle grill gerechten worden geserveerd met rijst of friet, een kleine gemengde salade en rode saus 
 

40. Kindermenu keuze uit suflaki, kipspies, giros  

of keftedes (gehaktballetjes) met frites      € 9,00 
41. Bifteki-schotel 2 bifteki’s (gehakt met feta gevuld), giros   €17,00 
42. Suflaki-schotel 2 varkenssuflaki’s, giros     €16,00 
43. Giros (gesneden varkensvlees) met tzatziki saus    €15,50 
44. Eva-schotel 1 bifteki, 1 suflaki, giros     €16,50 
46.    Kota-schotel 3 kipspiesjes , giros                                   €17,00 

59. Hermes-schotel 1 suzuki, 1 suflaki, 1 varkenssnitzel en giros  €16,50 
60. Delphi-schotel 2 lamskarbonades, 1 suflaki, giros    €16,50 
62. Athene-schotel 2 suzuki’s, 1 suflaki, giros    €16,50 
72. Mixed Grill 1 lamskarbonade, 1 kipfiltlapje, 1 suzuki, 1 suflaki, giros €18,00 
 

Grillgerechten vanaf 2 personen 
Alle grillgerechten worden geserveerd met rijst, frites, gigandes boerensalade en rode saus 

67. Olympia-schotel 2 lamskarbonades, 2 suflaki’s, 2 suzuki’s,  

2 varkenssnitzels en giros       €38,00 
73. Aphroditi-schotel 2 suzuki’s, 2 kipfiletsuflaki’s, 

2 varkenshaassuflaki’s en giros        €38,00 
 

Pangerechten 
Alle pangerechten worden geserveerd met rijst, frites en een kleine gemengde salade 

49. Thourio-schotel stukjes kip, champignons, paprika, ui in saus  €18,00 
54. Meze Tou Bekrí stukjes varkenshaas, champignons, paprika,  

uien afgeblust met Metaxa       €19,00 

  
                Traditionele Griekse gerechten 

Alle traditionele gerechten worden geserveerd met een kleine gemengde salade 

58. Stifado rundvlees met uien in rode saus met frites en rijst   €20,00 
76. Musaka Griekse lasagne (aardappel, aubergine, gehakt en bechamel) rijst €18,00 



 

Nagerechten 
 

92. Yoghurt met honing en walnoten    €6,50 
96. Baklava met ijs, slagroom (bladerdeeg met honing en walnoten) €6,50 
97. Karidopita met ijs en slagroom (notengebak)   €6,50 
99. Kataifi met ijs en slagroom (zoet gebak van draadjesdeeg)  €6,50 
100.  Siropiasta (Trio van onze Griekse zoete gebakjes)    €7,50 
    
 

     Dranken     

 
Flesje ouzo 200 ml        €10,00 
Flesje Mythos bier        € 2,75 
 
 
Wij zijn alleen open voor afhaal van donderdag tot en met zondag 
van 16.30-20.30 
Graag in de middag bellen voor uw bestelling, dan heeft  u de meeste 
kans om te kunnen afhalen op de tijd dat  u wilt. 
U kunt bellen  op 0341-560030 
 


