Voorgerechten

Paidakia					

€ 21,50

Mix grill					

€ 22,50

Zeusschotel				

€ 17,50

Santorinischotel			

€ 21,50

Aphroditeschotel			

€ 21,50

Oddysseusschotel			

€ 23,00

Piatto rib eye				

€ 23,00

Zorbaschotel				

€ 23,50

Diogenesschotel				

€ 26,00

Mix Santorini (voor 2 personen)

€ 50,00

Kalamaria tiganita			

€ 18,50

Solomos tiganitos			

€ 20,50

Vijf lamskoteletten van de grill en gyros

Tirosalata					

€ 6,50

Tzatziki					

€ 6,50

Souvlaki, bifteki, lamskotelet,
varkenshaas en gyros

€ 7,50

Gebakken kipfilet in champignonroomsaus
met fetakaas

Dip van fetakaas, geserveerd met brood
Griekse yoghurt dip met komkommer
en knoflook, geserveerd met brood

Garidescocktail				

Garnalencocktail met Koum Quat saus

Griekse salade				

Sla, komkommer, tomaten, rode uien,
paprika, olijven en feta kaas

Dolmadakia				

Wijnbladeren gevuld met rijst en gehakt,
overgoten met tomatensaus

Manitaria					

In roomsaus gebakken champignons
met groenten en fetakaas

€ 7,50

Gebakken ossenhaas en varkenshaas
in roomsaus met fetakaas en groenten

€ 7,50

Grote spies van ossenhaas, varkenshaas
en kipfilet, geserveerd met gyros en tzatziki

€ 7,50

Gegrilde entrecote (300 gram) met kruidenboter,
op een bedje van gyros en warme groenten

€ 7,50

Rib eye steak (300 gram) met kruidenboter,
op een bedje van gyros en warme groenten

Kalamaria tiganita			

€ 8,50

Twee gegrilde ossenhaasschijven,
overgoten met champignonroomsaus

Garides saganaki				

€ 8,50

Loukanika spetsofai			

€ 8,50

Midia saganaki				

In roomsaus gebakken mosselen
met groenten en fetakaas
Gebakken inktvisringen

In roomsaus gebakken garnalen
met groenten en fetakaas

In tomatensaus gebakken gekruide
Griekse worst met groenten

Keftedes					

Griekse gehaktballetjes in tomatensaus

€ 8,50

Hoofdgerechten
Gyros					 € 15,50

Kleine stukjes geroosterd varkensvlees
met rode uien

Mix Milos					 € 16,50

Ossenhaas van de grill (300 gram)
met kruidenboter, op een bedje van gyros
en warme groenten

Twee souvlakia, twee biftekia, twee lamskoteletten,
twee stukjes ossenhaas en gyros

Gebakken inktvisringen

Gebakken zalmfilet op een bedje van warme
groenten

Mix kos					 € 19,00

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met rijst,
tzatziki, salade en gebakken aardappels

Mix corfu					 € 19,50

Kindermenu

Twee spiesen kipfilet van de grill en gyros
Souvlaki, bifteki, varkenshaas, en gyros
Souvlaki, bifteki, lamskotelet en gyros

Souvlaki mix				 € 20,00

NikosSCHOTEL				

€ 8,50

KOSTASCHOTEL				

€ 10,50

Spies van varkenshaas,
spies van ossenhaas en gyros

Frikandel, gebakken aardappels,
mayonaise en salade

Schijfje ossenhaas, twee lamskoteletten
en gyros

Kipfilet, gyros, gebakken aardappels,
appelmoes en salade

Mix fino					 € 21,00

