MENUKAART
Koude voorgerechten

Vlees van de gril

Skordovoetero

€ 4,00

Giros schotel

€ 17,75

Olĳven & pepertjes

€ 7,25

Souflaki schotel

€ 19,50

huisgemaakte kruidenboter

Tzatziki

€ 7,00

Meze-trio

€ 8,00

griekse yoghurt op basis van knoﬂook
en ﬁjngesneden komkommer
aubergine, tarama, tzatziki

Tarama

viskuitsalade

Melitzanosalata
auberginesalade

€ 8,00
€ 8,50

Carpaccio

€ 12,00

Tonosalata

€ 10,50

rundercarpaccio
tonijn

Dolmadakia

gevulde wijnbladeren met rijst

€ 8,50

Feta

€ 9,00

Pikilia

€ 12,00

met dressing
combinatie van verschillende
koude voorgerechten

Garidosalata

garnalencocktail

€ 12,50

2 souflaki’s met giros

Suzuki schotel

€ 18,50

Bifteki

€ 17,75

Lamskoteletten

€ 23,50

Evros schotel

€ 19,75

Nostalgia schotel (1prs)

€ 23,00

2 suzuki’s met giros
gehakt gevuld met feta

souflaki, suzuki en giros
suzuki, lamskotelet, souflaki en giros

gehaktballetjes in tomatensaus

Spanakopita

€ 8,25

Boujourdi

€ 10,50

Chaloemi

€ 10,50

Feta saganaki

€ 10,50

Kalamaria

€ 11,00

Garides saganaki
gamba’s in gesmolten feta

€ 11,50

bladerdeeg gevuld met spinazie en feta
gesmolten feta met hete pepertjes
gegrilde kaas uit Cyprus
gebakken feta

inktvisringen met knoflooksaus

Midia

€ 11,00
gepaneerde mosselen met knoflooksaus

Midia krasata

€ 11,50
gebakken mosselen in knoflook en witte wijn

€ 11,50

Giros Fournou

€ 20,50

Arni melitzana

€ 22,00

Manestra

€ 22,00

Arni fasolakia

€ 22,00

Stifado

€ 22,00

Mousaka

€ 22,00

lamsvlees met aubergine
Griekse pasta met lamsvlees
lamsvlees met sperziebonen

Visgerechten

lamsvlees met uiringen (sjalotjes)

€ 22,50

opgebouwd uit aubergine, aardappelen,
rundergehakt en overgoten met bechamel

Garides

€ 25,50

Glossitses

€ 25,00

Vegetarische gerechten

Zeebaarsfilet

€ 25,50

Manestra vegetarisch

€ 17,50

Solomos Krasatos

€ 26,25

Papoutsaki

€ 22,00

3 sliptongetjes
met aardappeltjes uit de oven
zalm uit de oven in witte wijnsaus

Griekse pasta met gesmolten kaas uit de oven
aubergine gevuld met uitjes, feta, paprika en
champions geserveerd met rijst

Manestra Fasolakia

€ 20,50
Griekse pasta met snijbonen en gesmolten kaas

Alle gerechten worden geserveerd met rijst, knoflooksaus en salade

Al deze gerechten worden geserveerd met koolsalade

Specialiteiten van het huis
Souflaki

gegrilde varkenshaas aan de spies

€ 23,00

Parthenon
€ 24,50
gegrilde varkenshaas en biefstuk aan de spies met champignonsaus

Nagerechten
Nagerechten

Fileto Aphrodite

€ 24,50

Walnotencake
Walnotencake

Souflaki Kotopoulo

€ 22,50

Haasbiefstuk

€ 26,50

gegrilde varkenshaas met fetasaus

gegrilde haasbiefstuk overgoten met pepersaus

Bekri meze

€ 9,50

Pita souflaki

€ 9,50

stukjes kip bereid in de pan

Pita kipfilet

€ 9,50

met tzatziki en koolsalade

€ 12,50

met pittige pepertjes en gesmolten kaas

Pita giros

met tzatziki en koolsalade

Choriatiki

Ovengerechten

€ 24,50
stukjes varkenshaas bereid in de pan en afgeblust met Metaxa cognac

met tzatziki en koolsalade

€ 6,75

geserveerd met frites en appelmoes

*uitgezonderd Nostalgia schotel 2prs

gegrilde kipfilet aan de spies

Griekse pita’s

Komkommersalade

keuze uit; giros, souflaki, suzuki of kipfilet

Al deze gerechten worden geserveerd met rijst, tzatziki en koolsalade

Kalamaria

€ 8,25

€ 6,75

Kindermenu

€ 54,50
suzuki, lamskotelet, souflaki en giros
deze schotel wordtgeserveerd met Griekse boerensalade,
rijst, gigantes, tzatziki en knoflooksaus

garnalen

Keftedes

Tomatensalade

Griekse gemengde salade

*Nostalgia schotel (2prs)

inktvisringen

Warme voorgerechten

Salades

Kotopoulo a la créme

€ 24,00

Al deze gerechten worden geserveerd met rijst, frites
en Griekse gemengde salade

€ 6,50€ 6,50

Rawani
Rawani

€ 6,50€ 6,50
griesmeelcake
griesmeelcake
in suikersiroop
in suikersiroop
met cocos
met cocos
en karamalsaus
en karamalsaus

Baklava
Baklava

€ 6,00€ 6,00

Griekse
Griekse
yoghurt
yoghurt

€ 7,50€ 7,50

met walnoten
met walnoten
en honing
en honing

