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VOORGERECHTEN
KEFTEDAKIA

DIPS
6,00

Kruidige gehaktballetjes in onze
huisgemaakte tomatensaus
DOLMADAKIA

5,50

5,00

TIRO KAFTERI

5,50

Pikante feta dip gemaakt met rode zoete
puntpaprika
6,25

Gebakken fetakaas met rode zoete
paprika en tomaat uit de oven
KEFALOTIRI SAGANAKI

TZATZIKI

1,50

Romige dip gemaakt met Griekse
yoghurt, komkommer en knoflook

Wijnbladeren gevuld met rijst en
geserveerd met munt yoghurt dip
FETA BOUGIOURDI

GRIEKS PITA BROOD
BÖKKERS BROOD

MELITZANA

5,50

Geroosterde aubergine dip met tijm,
rozemarijn en knoflook
6,75

HOUMOUS

5,00

Griekse oude kaas in krokant bierbeslag
geserveerd met citroen

Kikkererwtendip gemaakt met Tahini
sesampasta en knoflook

LOUKANIKO ME AVGO

FAVA

6,50

Dip gemaakt van gele spliterwten met
geroosterde ui en cherrytomaten

Pittige Griekse worst met ei in
tomatensaus uit de oven
HALOUMI

7,00

MIXED DIPS

9,50

Drie populaire dips geserveerd met
brood van Bökkers en vers gegrilde pita

Gegrilde kaas met tomatenchutney,
cherrytomaten en pijnboompitten
GARIDES SAGANAKI

5,00

8,50

Gebakken garnalen met feta kaas in
tomatensaus en groene bladsalade

SALADES

KOLOKITHOKEFTEDES

CHORIATIKI SALATA

6,00

Gefrituurde courgette koekjes gemaakt
feta en dille met munt yoghurt dip

Griekse boerensalade met feta,
Kalamata olijven en olijfolie

SPANAKOTIROPITA

DAKOS

6,50

6,75

6,50

Boerenfilodeeg met rijk gevuld met feta,
spinazie, lente ui en dille uit de oven

Cherrytomatensalade met Paximadi
croutons, feta, kappertjes en olijfolie

KALAMARIA

MANOURI SALATA

7,50

7,25

Versgebakken krokante inktvisringen
met aioli dip en citroen

Manouri kaas, dadels geweekt in wijn,
walnoten en vijgen balsamico creme

ARNI "BAKLAVAS"

PANTZARIA SALATA

8,00

6,00

Filodeeg rolletjes gevuld met gekruide
lamsschouder uit de oven

Bietensalade gemaakt met romige
Griekse yoghurt, pistache en olijfolie

MANITARIA

..............................

6,00

Licht pikante kastanje champignons uit
de oven met spliterwten puree

........

..............................................................
..............................................................

HOOFDGERECHTEN
MIX GRILL

19,75
MEZEDES MENU

Mix van souvlaki, bifteki, gyros,
kipdijfilet met friet, pita en tzatziki
MOUSSAKA

14,00

Ovenschotel gemaakt met rundergehakt,
aubergine, aardappel en bechamelsaus
TSIPOURA

STREET FOOD
16,25

Stoofpot van rundvlees met Griekse
stoofuitjes, wortel en orzo pasta
PAIDAKIA

Een proeverij van diverse Griekse
specialiteiten uit onze keuken
geserveerd in 2 gangen

18,25

Dorade met puree van spliterwten,
sperziebonen en cherrytomaat
STIFADO

23,50 p.p

GYROS

12,50

Geroosterd kruidig varkensvlees met
pita, friet, tzatziki en salade
18,75

CHICKEN GYROS

Lamskoteletten met geroosterde
cherrytomaten, houmous en rozemarijn

Gegrilde kruidige kipdijen met pita,
friet, tzatziki en salade

MELITZANO KOKKINISTA

SOUVLAKI CHIRINO

15,50

13,50

13,50

Gestoofde aubergine met geroosterde
aardappels, sperziebonen en tomatensaus

Gegrilde spiesjes van varkensvlees met
pita, friet tzatziki en salade

SOLOMO

BIFTEKI

18,50

12,50

Zalmfilet met citroen olijfolie en Griekse
rijst met spinazie

Gekruide burgers van rundvlees met
pita, friet, tzatziki en salade

RIB-EYE STEAK

HALOUMI

22,50

+/- 375 gram met gekonfijte knoflook en
geroosterde aardappels
ARNI YIOUVETSI

Gegrilde haloumi kaas, florina paprika,
pita, friet, tzatziki en salade

17,50

Langzaam geroosterde lamsschouder
met orzo pasta, kefalotiri kaas en tijm

DESSERTS
BAKLAVA

BIJGERECHTEN
FRIET
RIJST MET SPINAZIE
GEROOSTERDE AARDAPPELS
ORZO PASTA
SEIZOENSGROENTEN
GIGANTES BONEN
KALAMATA OLIJVEN
FETA KAAS
MANOURI KAAS
SALADE

13,50

3,00
3,50
4,00
4,00
4,00
4,00
3,50
3,50
4,50
3,50

7,50

Krokant filodeeg gebak met walnoten,
honing en romige bourbon vanille ijs
YIAOURTI ME MELI

6,50

Romige Griekse yoghurt met bloesem
honing, krokante walnoten en kaneel
CHEESECAKE VISSINO

7,00

Griekse yoghurt cheesecake met vissino
kersen, pistache en kersen sorbetijs
SALTED CARAMEL APPLE

7,50

Appels in gezouten karamel met een
hazelnoot crumble en roomijs
ICECREAM COUPE

7,50

Drie bollen ijs van diverse smaken met
een verse toef slagroom
CHOCOLATE TRILOGY

8,50

Chocolade lavacake, rode vruchten
coulis, roomijs en chocolade structuren

