
Kria Orektika Piata 

Koude Voorgerechten 

 

1  Tzatziki, Griekse yoghurt met komkommer en knoflook               € 4,50                                                                    

3 Melizana salata, aubergine salade                  € 8,00 

4  Kalamarakia salata, inktvis salade                  € 7,50        

5 Garides cocktail, Hollandse garnalen met huisgemaakte cocktailsaus                  € 13,00 

6 Pikilia, combinatie van koude voorgerechten                          € 15,50 

8  Feta, Griekse schapenkaas                   € 8,50 

9  Tirosalata, pittige feta met verse kruiden                 € 9,00 

11 Elies/Piperies, zwarte kalamata olijven/groene pepers                           € 5,50 

12 Runder Carpaccio, dungesneden ossenhaas met rucola, Parmezaanse kaas,      € 11,50 

pijnboompitten en balsamico dressing   

 

 

                       

Zesta Orektika Piatia 

Warme voorgerechten 

7  Feta fourno, feta uit de oven                             € 11,50 

10  Saganaki, gebakken fetakaas                     € 9,50 

13 Midia, gebakken mosselen met verse knoflook                € 8,50 

14 Kolokithakia, gebakken courgette met verse knoflook               € 8,00 

15  Kalamarakia, gebakken inktvis met verse knoflook                € 9,00 

16  Sardelles, gebakken sardientjes met verse knoflook               € 7,50 

17  Garides, gebakken garnalen met verse knoflook              € 11,00  

18 Tiropita, bladerdeeg gevuld met feta                 € 7,50 

19  Keftedakia, gehaktballetjes met tomatensaus                € 6,50 

21  Garides saganaki, garnalen uit de oven in een pittige tomatensaus                     € 12,50
        

 

       

     

 

 



Soepes 

Soepen 

23  Kotosoupa, kippensoep                   € 6,00 

25  Ntomatosoupa, tomatensoep                  € 6,00 

 

 

Salates 

Salade 

26  Choriatiki,                      € 9,50 

Griekse boerensalade met feta       

27 Ntomata Aggouri                    € 6,00 

 tomaten komkommersalade 

28  Tonno salata,                      € 9,50 

gemengde salade met tonijn         

29  Caesar salata,                   € 12,50 

gemengde salade met gegrilde kipfilet             

 

130 Lagano salata,                                 € 5,00 

huisgemaakte koolsalade met komkommer en paprika    
 

 

Fagita gia duo atoma 

Hoofdgerechten van de grill voor 2 personen of meer 

               Per persoon        € 26,00 

31 Philoxenia schotel,                                        € 52,00  
 ossenhaas, sutzuki, souvlaki en gyros                         

 

32 Kreta schotel,                               € 52,00 

 ossenhaas, lamskotelet, souvlaki en gyros      

 

33 Hermes schotel,                              € 52,00   
varkenshaas, souvlaki, varkensfilet, gyros en een stukje mousaka                

 

Alle grill gerechten worden geserveerd met frites, rijst en salade 

 

 



Fagita tis Skaras 

Hoofdgerechten van de grill 

35  Themistoklis schotel                   € 16,00 

     souvlaki en gyros        

 

36 Diogenis schotel                   € 16,00 

      kleine bifteki en gyros 

 

37  Artemis schotel                               € 26,00
 souvlaki, gyros, ossenhaas en lamskotelet       

 

38  Athene schotel                               € 17,50 

             souvlaki, varkensfilet en gyros 

 

39  Odusseus schotel                               € 19,00
 sutzuki, varkensfilet, gyros en auberginesalade  

 

40  Apollon schotel                                         € 19,00
 lever, sutzuki, souvlaki en gyros       

 

41  Sokrates schotel                               € 20,00 

     varkensfilet, souvlaki, lever en gyros met tzatziki    

 

42  Kotopoulo souvlaki                                                              € 16,00
 gegrilde kip aan de spies  

 

43  Dimitra schotel                   € 22,50     
 ossenhaas en varkenshaas aan de spies met paprika, ui en champignonsaus 

 

44 Afroditi schotel                              € 25,00
 gegrilde ossenhaas 

 

45  Adonis schotel                               € 22,50 

     varkenshaas, lamskoteletten, gyros en aubergine salade 

 

46 Dias schotel                                            € 23,00 
 ossenhaas aan de spies met paprika, ui en pepersaus 

 

47 Dionisos mixed                               € 21,50
 lamskotelet, varkensfilet, souvlaki en gyros met tzatziki 



 

48 Platon schotel                                           € 19,50 

     sutzuki, souvlaki en gyros 

 

49 Dafni schotel                               € 20,50 

     gegrilde lamskoteletten 

 

50  Kotopoulo                    € 16,50
 gegrilde kipfilet 

 

51  Charalambos schotel                  € 21,50 

     kip aan de spies met paprika en ui met pepersaus 

 

52  Souvlaki                                € 15,00
 spiezen souvlaki 

 

53  Gyros                     € 16,00 

     gesneden stukjes vlees 

 

54 Bifteki                     € 16,00 

     gekruid gehakt gevuld met feta 

 

55  Sutzuki                    € 15,00 

     gekruid gehakt  

 

56 Sikoti                     € 14,00 

     gegrilde lever       

 

57  Psaronefri me manitaria                 € 21,00
 gegrilde varkenshaas met champignonsaus      

 

58  Psaronefri                    € 20,00
 gegrilde varkenshaas 

 

59  Patroklos schotel                  € 27,00 

kipfilet, ossenhaas en lamskoteletten      

  

 

 

Alle grill gerechten worden geserveerd met frites, rijst en salade 

                            



Paidiko Menou 

kindermenu 

 

62  Hercules, gyros met frietjes en appelmoes                 € 9,50 

63 Timon, gehakt met frietjes en appelmoes                 € 9,50 

64  Simba, kip souvlaki met frietjes en appelmoes                € 9,50  

65 Poemba, souvlaki met frietjes en appelmoes                € 9,50
      

 

 

Vegetarische en bijgerechten 
 

 

66  Makaronia schotel, spaghetti met tomatensaus              € 10,00  

67  Kritharaki schotel,  Griekse pasta met tomatensaus                         € 10,00 

68 Piperies gemistes, gevulde paprika met rijst              € 10,00 

69 Gigandes, grote witte bonen in tomatensaus              € 10,00 

70 Melizana, aubergines in tomatensaus               € 10,00          

72 Rizi, rijst                     € 3,00 

73 Patates, frites                     € 4,00        

75 Omeletta, omelet met feta                 € 11,00 

76 Vegetarische schotel, combinatie van warme en koude gerechten           € 18,00         

177 Patates fournou, aardappelen uit de oven                                                                  € 5,50          

               

 

 

Sauzen 
 

74  Knoflooksaus, pikante saus, pepersaus of champignonsaus              € 3,50
     

 



Ta specialite mas fagita tou fourno 
 

Traditionele hoofdgerechten uit de oven 

 

80  Mousaka                   € 19,50 

meerdere lagen aubergines, courgettes, aardappel en gehakt met bechamelsaus 

 

 

Specialiteit van Kreta                  € 25,00 

 

Lamsschenkel uit de oven met: 

 

87 Patates aardappelen 

88 Makaronia spaghetti 

89 Kritharaki  Griekse pasta 

90 Gigandes  grote witte bonen 

91 Melizanes aubergines 

92  Stifado sjalotjes 

93  Bamies okra bonen 

 

 

Thalassina piata 
 

Visgerechten 

94 Xifias, gegrilde zwaardvisfilet                € 23,00 

95 Tsipoura, gegrilde dorade                 € 26,00 

96 Tonos, gegrilde tonijnfilet                             € 21,00 

97 Egea, visschotel met gebakken forel, garnalen en kalamaria            € 23,50 

98  Solomos, gegrilde zalmfilet                 € 20,00 

99  Lavraki, gegrilde zeebaars                 € 25,50 

100  Glossa, gebakken zeetong                 € 31,00 

101 Kalamarakia, gebakken inktvis met verse knoflook              € 21,00 

102  Garides fourno, garnalen uit de oven in romige tomatensaus met kaas              € 30,00 

103 Garides, gebakken garnalen met verse knoflook              € 26,50 

 

Alle visgerechten worden geserveerd met frites en salade 

 


