
DRANKEN   z.o.z

OVEN, STOOF & VEGGi  

19,70

20,50

20,90

19,70

18,40

MOUSAKA  ( ook als veggi  17,35) √
aubergine,gehakt,aardappel, bechamel
en dat allemaal in laagjes uit de oven

STIFADO 
traditioneel stoofpotje
van rundvlees met sjalotjes

KOTSI ARNI
lamsschenkel met kritharaki (Grks pasta)
gemaakt volgens oma’s recept

GRK VEGGI MIX ( vegan kan ook 22,30 )
combinatie van div.veggi lekkernijen √
VEGGI PASTA
pasta (linguine) met een
champignon-roomsaus, spinazie
en kaas graviera (soort parmezana) √ 

 

PEPER - OF CHAMPIGNONROOMSAUS 2,50

VIS&Meer 
SOLOMO SPANAKI
gegrilde zalmfilet met spinazie risotto
TSIPOURA  gegrilde dorade(heel)

PSARI MIX
gebakken kalamari,mosselen en scampi’s(2st)

GARIDES SCHARAS  gamba’s v/d grill
KALAMARIA
gefrituurd of gegrild (+2 ) inktvis

GRK PSARI GRILL
gegrilde zalm-,zwaardvis-,tonijnfilet
en gamba met gebakken groenten

TONOS
gegrilde tonijnfilet met gebakken groenten

20,75
22,85

23,85

29,90

18,40

29,90

28,35

7,00
8,65

10,25

10,25
13,40

9,75

6,00

10,40
9,15

16,25

7,60

11,30

8,30

KEFTEDAKIA  gehaktballetjes in tmtnsaus
KOLOKITHOKEFTEDES  de beste courgetteburgertjes   √
FETA PANE  gefrituurde gepanneerde feta met honing   √
FETA FOURNOU 
pikant gekruid feta met
knoflook,tomaat,pepers uit de oven   √
CARPACCIO ( runder ) niet Grieks maar zkr lkkr!
DOLMADAKIA 
rijst en gehakt gerold in druivenbladeren met citroensaus
SPANAKOPITA-TIROPITA  spinazie en/of feta in filodeeg  √
TALAGANI 
schapenkaas (iets stug van structuur) mild gekruid
en met tomaatjes, balsamico en olijfolie uit de oven  √
KALAMARAKIA gefrituurde calamari
OKTAPODI SCHARAS 
gegrilde oktopus overgoten met olijfolie en azijn
Een delicatesse voor de echte liefhebber!
MIDIA licht gepanneerde gefrituurde mosselen
MIDIA SAGANAKI 
ovenpotje met gekruid mosselvlees in tomatensaus 
gegratineerd met kaas en feta 
LOUKANIKO PSITO 
traditioneel dorps worstje van de gril

KLEIN PORTIE GIROS
MANDJE BROOD
GLUTENVRIJ BROODJE
PITA
KNOFLOOKSAUS
BEETJE EXTRA SAUS

 
GIROS geen uitleg nodig!
GIROS PAN
pannetje giros met paprika,ui in
een pittige tomaten-kaassaus 

MIX GRILL
giros,souflaki,kipfilet, soutzouki en paidaki +3,50

KOTOPOULO  kipfilet v/d grill  en giros
BIFTEKI GEMISTO
gehaktburger gevuld met feta, ( giros +2,00)
TIGANAKI OUZATO
pannetje kip met champignons, paprika,ui 
afgeblust met ouzo in een mosterd-roomsaus

17,30

19,85

21,50

19,95

20,50

24,15

VLEES v/d grill & pan 

PAIDAKIA
5 lamskoteletten (french racks)

GRK MIX SPECIAL
ossehaas +/_ 110gr,rib-eye +/_ 125gr,
kipfilet en lamskotelet met
gebakken groenten  ( giros +2€ )

OSSENHAAS +/-220gr
Argentijnse black angus met
gebakken groenten 

RIB-EYE +/-250gr
Argentijnse rib-eye met
gebakken groenten

  

25,70

30,50

29,15

27,05

iNSPIRED IN GREECE
 MADE IN HOLLAND

GRK&kids 
PEDIKO 
friet,minipita,appelmoes en mayo met
giros,kipfilet of gehaktburger
*kinderschotels t/m 12 jaar 

9,95

3,50
3,95
4,20
3,40
3,40

DRINKS - BITES - FOOD

SNACKS - BITES - STARTERS

GRK PIKILIA 
Bestaat o.a. uit : 3 tapenades,
keftedakia, dolmadakia, feta saganaki,
midia, spanakopita, olijven en brood.

3,95
5,00

7,35
12,30
2,60

7,05
9,95
1,25

4,50
5,40
5,20

2,00
1,60
0,95
1,85

PATAT  mayo / ketchup +0,90
ZOETE AARDAPPEL FRIET
BITTERBALLEN 8 stuks
NACHO’S  GRK STYLE 
PINDA MIX mixed nuts

2  SOUFLAKI  KALAMAKI 
spiesjes van procureur met bolletje tzatziki
KLEIN PORTIE GIROS met bolletje tzatziki
PITA

RIJST of  KRITHARAKI met tomatensaus
GROENTES gebakken of gegrild +3,90  √
GIGANTES gigabonen in tmtnsaus  √

MANDJE BROOD glutevrij +1,10
KNOFLOOKSAUS
MAYO - KETCHUP - MOSTERD
BEETJE extra tzatziki saus ( alleen bij schotels )

CHORIATIKI 2.0    dé klassieke boeren salade  √
CLUB SALATA  KIP 
mix sla, cherry tomaatjes, bacon, 
graviera (srt parmezana)gegrilde kipfillet,
en een frisse yoghurt  dressing 
SALATA GRK  
sla,spinazie,gebakken feta in een jasje van havermout,
cranberries,walnoten,crouton met dressing balsamico  √
DAKOS Kretense salade 
dubbel gebakken mergranen Kretense brood met
tomaat,feta, oregano en  olijfolie  √
SALATA TONO FILETO 
gegrilde tonijnfilet met mix sla,
gedroogde tomaat,pitmelange,rode
ui,frisse olijfolie-citroen dressing

SALADES 
10,40

14,15

14,45

9,45

17,60

4,50
6,40
6,60
8,00
6,20
6,20

4,15
10,40

KRUIDENBOTER   √
TZATZIKI  yoghurtsaus/dip   √  
MELITZANA  auberginedip   √
TIROKAFTERI  pikante feta dip   √
TARAMA dip van rode kaviaar
HUMOUS frisse kikkererwten dip  √

OLIJVEN KALAMATAS  en/of  PEPERS  √
TAPENADE COMBO kies 3 dipjes van boven 

10,25

13,40

13,65

9,20

6,00

4,95

7,85
8,15
8,15

12,60

CLUB SANDWICH CLASSIC
gegrilde kipfillet, tomaat, sla, kaas, bacon
en saus op toast van wit brood  met patat

CARPACCIO op BROODJE   
parmezaan-pitmelange-sla-olijfie-
pestodressing-rustiek bruin brood

RUSTIEK BRUIN GRIL
gegrilde talagani(iets wat stugge geitenkaas)
en aubergine-paprika(florini)-walnoten-
Grkse yoghurt-rustiek bruin bol  √

BOEREN OMELET
3 ei-paprika-ui-kaas-champignons-brood  √
*bacon+0,90 *feta+1,00 *loukaniko
(Griekse boeren worst)+ 1,00

BOUGATSA TIRI feta in filodeeg  √

BOUGATSA GLYKIA
traditioneel Grks lekkernij!
filodeeg met een zoete creme vulling
bestrooid met poedersuiker en kaneel  √

PITA WRAPS
basisvulling pita’s : tzatziki-tomaat-ui-patat 
liever  andere  smeersel dat kan + 1,00
PITA GIROS
PITA KIP basis + sla
PITA VEGGI
feta,humous,tomaat, paprika,avocado,rucola  √ 
MINI PITA ASSORTI
de 3 pita’s als boven in mini Leuk te delen!

ONDERSTAAND tot 16:30

GRK BURGER
kip,rund +1,00 of  veggi √
sla,tomaat,tzatziki,
gebakken ui en champignons
+cheddar kaas +0,75, feta +1.00, bacon +1,00

--onder voorbehoud van prijswijziging en druk/typfout

BROOD met........ 

29,90

16,25

De bovenstaande hoofdgerechten worden geserveerd met
koolsalade en bijpassend garnituur.  √ = vegetarisch 
 

heeft u een allergie of speciaal dieet ? 
laat het ons weten !

HET GRK&ZO TEAM WENSt U EEN
GEZELLIG EN sMAKELIJK VERBLIJF !

Delen van gerechtjes geeft
variatie in smaken en kleuren
en is nog gezellig ook!


