
K E R S T M E N U 

 

VOORGERECHTEN 

TZATZIKI, Griekse yoghurt met komkommer en knoflook     € 4.30  

MELIZANASALATA, aubergine salade        € 7.50 

GARIDESCOCKTAIL, Hollandse garnalen met huisgemaakte cocktailsaus               € 12.50 

RUNDERCARPACCIO, met rucola, parmezaanse kaas, balsamico en pijnboompitten             € 11.00 

FETA FOURNO, feta uit de oven                    € 11.00 

MIDIA, gebakken mosselen met verse knoflook                    € 8.20 

KALAMARAKIA, gebakken inktvis met verse knoflook                   € 8.50 

TIROPITA, bladerdeeg gevuld met feta                     € 7.00 

KEFTEDAKIA, gehaktballetjes in tomatensaus                    € 6.00 

GARIDES SAGANAKI, garnalen uit de oven in een pittige tomatensaus               € 12.50 

 

SALADES 

CHORIATIKI, Griekse boerensalade                     € 9.50 

LAGANO SALATA, huisgemaakte koolsalade                    € 4.80 

 

MIX VOOR 2 OF MEER - PER PERSOON € 25.00 

PHILOXENIA, ossenhaas, sutzuki, souvlaki en gyros                 € 50.00 

KRETA, ossenhaas, lamskotelet, souvlaki en gyros                 € 50.00 

    geserveerd met frites, rijst en salade 

 

HOOFDGERECHTEN VLEES 

ATHENE, schnitzel, souvlaki en gyros                   € 17.00 

ARTEMIS, ossenhaas, lamskotelet, souvlaki en gyros                 € 25.00 

AFRODITI, gegrilde ossenhaas                    € 24.00 

DIONISOS MIX, schnitzel, lamskotelet, souvlaki, gyros en tzatziki               € 20.50 

PLATON, sutzuki, souvlaki en gyros                   € 18.50 

DAFNI, gegrilde lamskoteletten                    € 19.50 

GYROS, gesneden stukjes vlees                    € 15.00 

                                                       geserveerd met frites, rijst en salade 

 

UIT DE OVEN 

MOUSAKA, lagen aubergine, courgette, aardappel, gehakt en bechamelsaus              € 18.50 

ARNI STIFADO, onze specialiteit, lamschenkel met sjalotjes                 € 24.00 

 

 



HOOFDGERECHTEN VIS 

XIFIAS, gegrilde zwaardvisfilet                     € 22.50 

TONOS, gegrilde tonijnfilet                    € 20.00 

SOLOMOS, gegrilde zalmfilet                    € 19.00 

                                                        geserveerd met frites en salade 

 

 VEGETARISCH 

VEGETARISCHE SCHOTEL, combinatie van koude en warme gerechten               € 17.50 

 

KINDERMENU 

HERCULES, gyros, gesneden stukjes vlees                € 9.00 

POEMBA, souvlaki, varkensvlees aan een spiesje                € 9.00 

                                                          geserveerd met frites en appelmoes 

 

SAUZEN 

KNOFLOOKSAUS, PEPERSAUS, CHAMPIGNONSAUS OF PIKANTE SAUS                 € 2.80 

 

DESSERTS 

BAKLAVA, huisgemaakt, bladerdeeg met honing en walnoten                 € 6.30 

KARIDOPITA, huisgemaakt, walnotencake met vanille ijs en slagroom                 € 6.30 

DAME BLANCHE, vanille ijs met slagroom en warme chocoladesaus                 € 6.00 

DIKIGOROS, vanille ijs met slagroom en advocaat     € 6.30 

YIAOURTI, Griekse yoghurt met honing en walnoten                 € 6.30 

KINDERIJS, kinderbeker met vanille en aardbeien ijs met slagroom                 € 4.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de feestdagen bij u thuis compleet te maken hebben wij voor u 
bijpassende Griekse drankjes uitgezocht. Bekijk de volgende pagina voor onze 

Kerst Specials! 



Griekse biertjes 

Mythos, dorstlessende pils met een gouden kleur en een stevige witte schuimkraag                  € 2.80 
Fix, Griekse Lager. Soepel en subtiel bier met zachte smaken en een gebalanceerde bitterheid             € 2.80 
Fix Dark, donkere Lager. Moutig en tonen en aroma’s van noten in dit Griekse bier                                     € 3.00 

 

Griekse specials 

Retsina 0.5L, Populaire Griekse wijn met een harssmaak      € 9.50 
Ouzo 200 ML, plomari          € 9.50 

 

Grieks water 

Grieks tafelwater 0.5L, zagori          € 3.00 
Grieks tafelwater 1L, zagori         € 4.50 
Grieks tafelwater met bubbels 0.75L, zagori       € 4.50 

 

Fles witte wijn 

Imiglikos wit, halfzoete witte wijn                      € 16.50 
Makedonikos, uit Noord-Griekenland, lichte en frisse wijn in een karakteristieke bolle fles                    € 14.50 
Robola, in de bekende jutte zak van het eiland Kefalonia. Fijn bouquet met aroma’s van bloemen,       € 19.50 
citrusfruit en noten                

 

Fles rode wijn 

Imiglikos rood, halfzoete rode wijn                      € 16.50 
Makedonikos, karakteristieke bolle fles uit Noord-Griekenland, gemaakt van Xynomavro                      € 14.50 
en Moschomavro. Zacht en fruitig         
Naoussa Tsantali, volle rode wijn met geurige aroma’s en een zachte afdronk                                           € 19.50 
Kanenas, Syrah en Mavroudi druiven. Wat de wijn bijzonder maakt is de naam wat gekoppeld             € 23.00 
is aan de Griekse mythologie 

 

Fles rosé wijn 

Makedonikos, karakteristieke bolle fles. Droge rosé wijn met een fruitige afdronk                                € 14.50 
Mega Spileo, Malagousia en Cabernet Franc. Rode fruit aroma’s zoals aardbei en kersen                € 18.50 
Kanenas, levendige roze kleur met rijke aroma’s van rood fruit                  € 23.50 
 

 
 


