GRIEKS - MEDITERRAANS

MENUKAART

Wij heten u van harte welkom

geniet van onze keuken,
en proef de Griekse sfeer
kali sas orexi ke kali vradia

Huiswijnen		
Frisdrank		

		
Droog

Glas
3,50

1/2
10,50

1/1 			
coca-cola
2,45
21,00		
coca-cola zero
2,45
rood | wit				
fanta
2,45
Imiglyko
3,50
10,50
21,00
cassis
2,45
half zoet | rood/wit
sprite
2,45
Mavrodaphne
4,50
12,50
25,00
lipton icetea
2,60
zoet | rood				
lipton icetea green
2,60
Samos
4,50
12,50
25,00
bitter lemon
2,45
zoet | wit				
tonic
2,45
Retsina
3,50
10,50
21,00
rivella
2,50
harswijn | wit				
sourcy blauw
2,45
sourcy rood
2,45
			
minute maid jus
2,50
Bieren		
Verse jus
3,50
tap heineken		
flevosap appel
2,65
fluitje 22cc
2,20
chocomelk
2,50
ellipse 25cc
2,35
fristi
2,50
ellipse groot 33cc
3,25
pull 50cc
4,50
		
Likeuren
5,00
malt		
amstel 0.0%
2,75
Koum-Kouat | Tia Maria | krana		
wieckse witte 0.0%
3,75
Disaronno Amaretto | drambuie		
wieckse rose 0.0%
3,75
Baileys | Frangelico | Sambuca 		
		
Cointreau | Malibu | Sherry | liqour 43 		
fles		 Benedictine | Martini bianco/rosso 		
amstel radler
3,50
Grand marnier rouge/orange | Bacardi
jillz
3,75
desperados
3,50
Vodka
mythos grieks bier
4,00
wieckse witte
3,75
Russian standard
4,50
wieckse rose
3,75
Belvedere | grey goose
6,00
palm
3,75
la chouffe
4,50
Whiskey
erdinger hefe
3,75
Jameson | Red label
4,50
duvel
3,60
Black label | Jack Daniels
6,00
affligem blond
3,75
Gold label
7,00
affligem dubbel
3,75
affligem trippel
3,90

Gin & tonic

Cognac		
Metaxa 5*
Metaxa 7*
Metaxa 15*
Metaxa reserve
Metaxa grand fine

4,50
5,50
9,50
11,50
15,50

hendrick’s
bombay sapphire
tanqueray 10
gordon’s

7,50
7,50
7,50
6,50

psomi
Brood
brood met kruidenboter
pita met tzatziki
bruschetta met tomaat en feta 4 st.

soupes
Soepen
3,50
3,50
3,50

18. fasolada

4,50

19. kotosoupa

4,50

20. tomatosoupa

4,50

witte bonensoep met olijven en oregano
heldere kippensoep met verse groente
tomatensaus met room en basilicum

krua orektika
Koude voorgerechtená
3.

tzatziki

zesta orektika
Warme voorgerechten
6,00

Griekse yoghurt met knoflook en komkommer

4.

tarama

4A. tonnos

Tonijnsalade met verse groente en citroenmayonaise

6A. patata me feta

aardapelsalade met DODONI feta en olijven

7.

melitzanasalata

auberginekaviaar met knoflook, peterselie en walnoten

7A. trio salates

tzatziki - tarama - melitzanasalata

9.

5,50

Kabeljauw kuit mousse met citroen en aardappel			

garides cocktail

garnalen cocktail met whiskysaus

14. dodoni feta

5,50
7,50
7,50
7,75
9,25
5,00

1.

dolmadakia

gevulde wijnbladeren met gehakt, rijst en verse munt

1A. trio zesta

6,50

5.

keftedakia

6,00

10. midia tiganita

7,50

11. midia special

7,75

12. kalamaria tiganita

8,50

13. garides saganaki

8,50

13A. sardelles

7,50

keftedaki, dolmadaki, tzatziki en lagano
gehaktballetjes met tomatensaus en yoghurt
gebakken mosselen met dressing en knoflooksaus
mosselen in tomatensaus met groente en feta
gebakken inktvisringen met dressing en knoflooksaus
garnalen in tomatensaus met feta
gebakken sardientjes met rucola, olijven en dressing

dodoni feta met olijven, tomaat, rode ui en pepers

6,00

15. ellies ke piperies

4,50

14A. feta saganaki

7,75

15B. carpaccio

9,50

14B. feta me meli ke sesami

7,75

15A. xtapodi stin sxara

9,50

16A. spanakopita

6,50

kalamata olijven en peppers 		
rundercarpaccio met pijnboompitten, tomaat, rucola, parmezaanse kaas en pesto		

16. proeverij voor 1 pers

9,50

17. proeverij voor 2 pers

19,00

diverse koude en warme mezzedes
diverse koude en warme mezzedes

krokant gebakken feta met oregano, citroen en olijfolie
krokant gebakken feta met honing en sesam
gegrilde octopus met olijfolie en rucola
bladerdeeg gevuld met spinazie en feta geserveerd met tzatziki

		

		

kreatika grill
Van de grill

geserveerd met frites, rijst en koolsalade		

29. kindermenu

11,00

keuze uit: souflaki, suzuki, gyros of kipgyros met rijst of frites geserveerd met een kinderijsje

30. gyros

16,50

30A. kip gyros

15,50

31. suzuki

16,50

32. paidakia

18,00

34. souflaki chirino

16,50

34A. kipsouvlaki

17,00

35A. hermes schotel

18,50

reepjes vlees van het spit geserveerd met tzatziki
reepjes kipfilet van het spit geserveerd met tzatziki
grieks gekruid gehakt
4 lamskoteletten met oregano en citroen
2 souflaki met gyros en tzatziki
3 spiesjes van malse kipfilet gemarineerd met kerrie en oregano
combinatie van kipsouflaki, suzuki, steak en gyros

38. de griek schotel

combinatie van souflaki, steak, lamskotelet, gyros en tzatziki

18,50

38A. super de griek schotel

19,75
combinatie van suzuki, lamskotelet, steak, souflaki, gyros en tzatziki		

plakes gia dio
Plateaus vanaf 2 personen
geserveerd met rijst, aardappels uit de oven, tzatziki en boerensalade

33. paidakia piatella prijs per 2 personen

42,00

8 lamskoteletten van de grill

42. de griek piatella prijs per 2 personen

42,00

2 souflaki’s, 2 steak’s, 2 lamskoteletten en gyros

42A. corfu piatella prijs per 2 personen

42,00

2 kipsouvlaki’s, 2 suzuki’s, 2 steak’s en gyros			

			
				
			

*De plateaus zijn uit te breiden tot het gewenst aantal personen			
			

kreatika special
Vlees specialiteiten

geserveerd met frites, rijst en koolsalade		

39. filetto +- 250 gr.

24,75

tournedos van de haas geserveerd met saus naar keuze*			

45. mezes tou bekri

21,75

45A. kota special

18,50

46. rollada

21,75

47A. souflaki hercules

23,75

varkenshaas medaillons bereid met verse paprika, kastanjechampignons en ui
gegrilde kiphaasjes met room/cognacsaus
heel varkenshaas gevuld met feta en kruiden
combinatie van ossehaas, varkenshaas en kipfilet aan een spies
met saus naar keuze*

24,00

47C. Rib-eye

21,00

gegrilde rib-eye steak met saus naar keuze*

geserveerd met frites, rijst en koolsalade

66. mousakka

17,50

67. piatella mousakka voor 2 personen

41,00

74. gemista

16,50

69. stifado

21,75

de welbekende griekse ovenschotel rijkelijk gevuld met gehakt, tomaat,
aubergine, feta en bechamelsaus
de welbekende ovenschotel geserveerd met boerensalade
2 zoete paprika’s gevuld met rijst, gehakt, tomaat en munt
heerlijk mals gestoofde lamsschenkel met aardappels en sjalotjes

		

47B. T-bone steak

gegrilde T-bone steak met saus naar keuze*

tou fourno
Ovengerechten

*Keuze uit de volgende sauzen: room/cognacsaus, peppersaus, kastanjechampignonsaus,

		
			

“Coocking with love provides food for the soul”

Valerie McKeehan

		

xorta
Vegetarisch

geserveerd met frites, rijst en koolsalade

75. papoutsaki

16,50

77A. mousakka me manitaria

17,50

aubergine gevuld met bulgur en groente overgoten met tomatensaus en feta

ovenschotel met champignons, groentes, aardappel en bechamelsaus			

		

qalassina
Seafood

geserveerd met gegrilde groenten, bulgur en dressing		

57. barbounia

17,50

58. pestrofa

19,50

58A. tsipoura

23,50

58B. lavraki

23,50

60. garides grill

22,00

60A. garides special

24,75

60B. glossa hellas ± 600 gram

31,50

62. solomos

19,75

63. tonnos ± 200 gram

24,75

64. thalassino gourmet

23,75

65. thalassini piatella voor 2 personen

52,00

3 rode ponen ± 450 gram
hele zalmforel ± 450 gram
hele dorade ± 500 gram
hele zeebaars ± 500 gram
5 wilde gamba’s van de grill met citroen en oregano
5 wilde gamba’s bereid met feta, knoflook en tomatensaus
in roomboter gebakken zeetong gemarineerd met citroen en knoflook
2 zalmfilet uit de oven
gegrilde tonijn steak met citroen en olijfolie
combinatie van rode poon, zalmfilet, gamba en inktvisringen

combinatie van rode ponen, zalmfilets, gamba’s, inktvisringen en boerensalade			

		
			

“Curiosity killed the cat,
but satisfaction
brought it back”
Eugene O'Neill

Pasta
Pasta

keuze uit: spaghetti, penne, tagliatelle - met parmezaanse kaas		

141. chicken pesto met pijnboompitjes en peterselie
142. zalmstukjes met courgette in roomsaus
143. veggy met champignons, spinazie, tomaat, basilicum en olijven

14,50
14,50
12,50

salates
Maaltijdsalades
geserveerd met brood

124. jonge spinazie met ossehaaspuntjes, noten, feta en chilli-yoghurt dressing
125. ceasar salad met kip, anjovis, ei, parmezaan, croutons en dressing
126. zalmfilet, wilde gamba, geggrilde groente en dressing
27A. griekse salade met komkommer, tomaat, paprika, ui en olijven

15,50
15,50
15,50
10,00

“To make a good salad is to be a brilliant
diplomatist. The problem is to know exactly how
much oil one must put with one's vinegar”
Oscar Wilde

piata pleuvra
Bijgerechten

saltses
Sauzen

48.
49.
50.
51.
52.
53.
3A.

mayonaise
knoflooksaus
whiskeysaus
pikantesaus
room/cognacsaus
peppersaus
kastanjechampignonsaus

rijst
sjalotjes
frites
gigantes
aubergine uit de oven
aardappels uit de oven
tzatziki

2,50
4,50
2,00
4,50
4,50
4,00
3,00

1,00
1,50
1,50
2,50
2,50
2,50
2,75

