SOEP

geserveerd met brood & boter

101 Tomatensoep

5,75

met room en peterselie

102 Kippensoep

5,75

met verse groente, verse munt en citroen.

UITSMIJTERS

keuze uit boerenbrood wit/bruin

104 Uitsmijter ham/kaas of ham of kaas
105 Uitsmijter kaas, spinazie, feta en tomaat
106 Uitsmijter kaas, gebakken ui, champignons en bacon

7,50
8,50
8,50

M A A LT I J D S A L A D E S
geserveerd met brood

124 Spinazie

15,95

ossehaaspuntjes, noten, feta, tomaat, olijven, rode ui en chillidressing

126 Gerookte zalmfilet

17,95

Hollandse garnalen, gegrilde groente en honig-mosterdsaus

P L AT E S
144 Pita gyros

8,25

tzatziki, tomaat, rode ui en friet

145 Pita kipgyros

9,25

tzatziki, tomaat, rode ui en friet

127 Gebakken zalmfilet

14,50

gegrilde groente en knoflooksaus

131 By Lemonakis burger

12,55

BBQ saus, kaas, bacon, augurk, tomaat, friet en rode ui

132 Kipgyros

12,55

friet of salade

123 Italiaanse bol gevuld met gyros, tomaat en kaas uit de oven

10,45

KLEINE TREK
geserveerd met brood

134 Carpaccio

€ 9,50

rucola, pijnboompitjes, parmezaan en pesto

135 Gehaktballetjes in tomatensaus

€ 7,50

pitabrood en tzatiki

136 Krokant gebakken sardientjes

€ 9,00

aardappelsalade en knoflooksaus

137 Gebakken inktvisringen en mosselen

€ 9,00

dressing en knoflooksaus

138 Gefrituurde feta

€ 7,75

honing en sesam

139 DODONI feta

€ 7,75

Griekse salade

140 Spanakopita bladerdeeg

€ 6,00

gevuld met spinazie/feta geserveerd met tzatziki

SANDWICHES

Sandwiches Keuze uit Italiaanse bol, ciabatta, 1/3 stokbrood of een meergranen bol

114 Carpaccio

8,75

sla melange, pijnboompitten, tomaat, pesto en parmezaanse kaas

115 Gerookte zalm

9,00

garnaaltjes, komkommer, tomaat, sla melange en honing-mosterdsaus

116 Serranoham

8,75

mozzarella, tomaat, pesto en pijnboompitten

117 gegrilde kip

8,75

kaas, tomaat, komkommer, sla melange en honingmosterdsaus

118 Tonijnmousse

8,75

rode ui, kappertjes, noten, komkommer en sla melange

119 Tosti XXL

5,75

keuze uit: ham/kaas of ham of kaas

122 Clubsandwich
gegrilde kip, bacon, sla melange, tomaat, mayonaise, ketchup en friet

10,50

PA S TA’ S

keuze uit spaghetti, penne of tagliatelle

141 Chicken pesto

15,95

kip, pijnboompitten en basilicum pesto

142 Pasta zalm

16,95

room en courgette

143 Veggy

15,95

champignons, spinazie, tomaat, olijf, ui en knoflook

144 Garnalen

16,95

tomaat, knoflook in tomaten-room saus

LEKKER VOOR ERBIJ
109 Tzatziki Griekse yoghurt met knoflook en komkommer en dille
111 Proeverij van verschillende spreads
112 Plankje met olijven, peperoni pitabrood,
olijfolie en zeezout en kruidenboter
113 Plankje met serranoham, mortadella, mozarella,
pesto, tomaat en brood

Van Dobben bitterballen

6,50
7,95
7,95
12,50

6,50

klein 8 stuks

Van Dobben bitterballen

12,00

groot 16 stuks

Bittergarnituur gemengd

6,50

klein 8 stuks

Bittergarnituur gemengd

12,00

groot 16 stuks

DESSERTS
Appeltaart
Oreo cheesecake

3,25
5,95

met slagroom en vanille ijs

Frambozen cheesecake

5,95

met slagroom en vanille ijs

Baklava
met slagroom

5,95

