VOORGERECHTEN
DOLMADAKIA

GRILLGERECHTEN
€ 6,00

Wijnbladeren gevuld met rijst en
rundergehakt geserveerd met tzatziki
KEFTEDAKIA

€ 6,00

Huisgemaakte gehaktballetjes in een rijke
tomatensaus

Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met friet, rijst, koolsalade en tzatziki.
GYROS SCHOTEL

€ 13,00

DIAFORA SOUVLAKI

VEGETARISCHE MOUSSAKA

€ 15,00

PITA MET TZATZIKI

€ 4,50

MELOEN MET HAM

€ 6,00

Huisgemaakt gekruid gehakt met gyros

SPANAKOPITA

€ 6,00

GEGRILDE KIPFILET

Mix van kippendij- en varkenshaas
souvlaki’s en gyros
BIFTEKI SXARAS

€ 15,00

€ 15,00

LAMSKOTELET MET GYROS

€ 20,00

MIX GRILL

STIFADO

€ 16,50

Langzaam gegaard rundvlees geserveerd
met sjalotten in een wijnsaus.
MOUSSAKA

€ 17,00

Kippendij filet, varkenshaas souvlaki,
bifteki en gyros
BIEFSTUK VAN DE HAAS

€ 23,50

Keuze uit peper-/ of champignonsaus €1

€ 14,00

In lagen opgebouwde van gekruid gehakt,
aubergine, aardappelen en bechamelsaus

VISSCHOTEL
GEGRILDE ZALM
Geserveerd met een wittewijnsaus

€ 15,00

€ 14,00

In lagen opgebouwde van verschillende
groenten, aubergine, aardappelen en
bechamelsaus

NAGERECHTEN
BAKLAVA

Geserveerd met champignonsaus

Vier lamskoteletten

OVENSCHOTEL

€ 14,00

Gevulde tomaat en paprika, de vulling
bestaat uit rijst, fetakaas en Griekse
kruiden

€ 6,00

en Griekse kruiden geserveerd met tzatziki

GEMISTA

Dungesneden varkensvlees gegaard op de
spit

GRIEKSE SALADE

Fijn bladerdeeg gevuld met spinazie, feta

VEGETARISCHE
SCHOTEL

€ 4,50

Fijn bladerdeeg gevuld met walnoten en
een gekruide honingsiroop
GALAKTOBOUREKO

€ 5,00

Fijn bladerdeeg gevuld met griesmeel
overgoten met een honingsiroop
GRIEKSE YOGHURT

€ 4,00

Walnoten en honing
CHOCOLADE TAART

€ 4,50

CHEESECAKE€

€ 5,00

Bijgerechten
Gigandes

Wijnen
€3,50

Grote witte bonen in tomatensaus

Retsina

€9,00

500ml

Tzatziki

€4,00

Merlot

Taramosalata

€3,50

750ml

Koolsalade

€3,00

Cabernet sauvignon

Patat klein

€2,00

750ml

Patat groot

€3,00

Chardonnay

Rijst klein

€2,00

750ml

Rijst groot

€3,00

Sauvignon blanc

Pita los

€1,00

750ml

Feta

€3,50

Olijven

€3,00

Extra gyros met pita

€6,00

€15,00

€15,00

€15,00

€15,00

Diner cadeau kaarten
Frisdranken en bier
Coca cola

€2,00

Fanta sinas

€2,00

Fuze tea sparkling

€1,75

Fuze tea green

€1,75

Mythos

€3,25

De diner cadeau kaarten is helaas niet
geldig op de prijzen van het afhaal en
bezorg menu.
Wel is de diner cadeau kaart te besteden
met afhalen met de prijzen van het a la
carte menu.

