
KEFTEDAKIA
gehaktballetjes in tomatensaus

MELITZANA
tappenade van aubergine met knooflook √

FETA SAGANAKI
gefrituurde gepanneerde feta
met honing √

TOMATENSOEP
met een vleugje room √

SPANAKOPITA
spinazie en feta in filodeeg √

3 x GRIEKS
gehaktballetje in tomatensaus,
druivenblad met rijst en gehakt, en tzatziki

CARPACCIO + € 3 
runder carpaccio met ruccola,
pit melange,olijfolie, pesto dressing 
en graviera (Grkse parmezana)

GARIDOSALATA + € 3 
hollandse garnaaltjes met avocado,
frisse sla en cocktailsaus

VOORGERECHT

3 GANGEN KEUZE MENU  € 39.50
Let op ! 

Een aantal gerechten zijn iets kostbaarder en hebben
een meerprijs deze zijn aangegeven met +

PATAT / ZOETE AARDAPPEL +1
KNOFLOOKSAUS
MAYO-KETCHUP-MOSTERD 
PEPER- OF CHAMPIGNONSAUS
MANDJE BROOD

4.15
1.65
1.00
2.60
2.10

EXTRA’s 

heeft u een
allergie of dieet?

 laat het ons weten!

DESSERT 
PORTOKALOPITA + € 2
vochtig bladerdeegcake gemaakt van sinaasappels 
en verfrissende Grkse yoghurt, gedrenkt in een 
sinaasappelsiroop glazuur
DAME BLANCHE
ijs met chocoladesaus en slagroom
GRK PAGOTO + € 1
amarena ijs met verse vruchten, slagroom
en tentura likeur ( Grkse kruidenlikeur)
YAOURTI
Grkse yoghurt met honing en walnoten
CHEESECAKE
luchtige rode vruchten cheesecake
FILO CREMA
lekkernij, van filodeeg met een zoete creme vulling 
besprenkeld met poeder suiker en kaneel, 
met een bolletje ijs.

* deze gerechten worden geserveerd met gebakken groenten

Voorgerechten worden geserveerd met brood.
Hoofdgerechten worden geserveerd met 
koolsalade en bijpassend garnituur.
Kindermenu wordt geserveerd met
patat, mini pita, appelmoes, mayo en ketchup.

Namens het hele team wensen
wij u hele fijne feestdagen en een
gezond en gelukkig nieuw jaar.

KERSTMENU

 
MIX GRILL
giros, souflaki, kipfilet, en soutsouki

MOUSAKA 
aubergine,rundergehakt,
aardappel, bechamel en dat
allemaal in laagjes uit de oven

MOUSAKA VEGGI
courgette, aubergine, tomaat-
paprika, aardappel, bechamel √

TIGANAKI OUZATO + € 2
pannetje kip met champignons,
paprika, ui, afgeblust met ouzo in
een mosterd - roomsaus

PSARI MIX
gebakken kalamari, mosselen,
en scampi’s

VEGGI MIX
combinatie van div.veggie gerechten √

GRK MIX SPECIAL * + € 7.50
giros, ossehaas, rib-eye, en kipfilet

 

 
LAMSSCHENKEL
lamsschenkel met aardappelen uit de oven, 
bereid volgens oma’s recept

OSSENHAAS +/-220gr  * + € 6
Argentijnse black angus v/d grill

RIB-EYE  +/-250gr * + € 6
rib-eye van de grill met 
champignon- of pepersaus

STIFADO
traditioneel stoofpotje van
rundvlees met sjalotjes

TSIPOURA + € 3
gegrilde dorade (heel)

GRK PSARI GRILL * + € 6.50 
gegrilde zalm, zwaardvis 
tonijnfilet en scampi’s
GARIDES * + € 6
gamba’s van de grill

HOOFDGERECHT 

MENU KIDS
€ 22,-

 TOMATENSOEP 

GIROS
of

KIPFILLET
of

KALAMARI

IJS met M&M
of

OREO COOKIES PRALINE CAKE

LEKKER OM MEE TE BEGINNEN
KRUIDENBOTER met brood
TZATZIKI  met brood
TIROKAFTERI met brood
MELITZANA met brood

4.75
6.55
8.40
6.95

√ vegetarisch


