


Oretika kria - Koude voorgerechten

1. Tzatziki, griekse yoghurt met komkommer en knoflook  €	 6,90
2. Eljes, gemarineerde griekse kalamata olijven €	 6,90
3. Feta, de bekende schapenkaas €	 6,90
4. Melitzanosalata, aubergine salade €	 6,90
5. Tirokafteri, pikante fetakaas salade €	 6,90

Oretika zesta - Warme voorgerechten

6. Piperies, Griekse groene pepers van de gril €	 6,90
7. Saganaki, gefrituurde fetakaas €	 6,90
8. Gigandes, grote witte bonen in tomatensaus €	 6,90
9. Tiropita, fijn bladerdeeg gevuld met fetakaas €	 6,90
10. Prasopita, fijn bladerdeeg gevuld met prei en fetakaas €	 6,90
11. Keftedakia,  gehakt uit de oven in tomatensaus €	 6,90
12. Dolmadakia, gevulde druivenbladeren met rijst en gehakt €	 6,90
13. Saganaki,  gebakken gambas in pikante tomatensaus €	 7,90
14. Pikilia, een combinatie van alle voorgerechten warm en koud €	 7,90
15. Pikilia,  voor 2 personen €		15,50
16. Kalamaria, gebakken inktvisringen in knoflooksaus €				8,00
 Pita, kruidenboter €	 5,50
 Extra pita €	 2,75



Soupes - soepen

17. Fasolada,  tomatensoep met witte bonen €	 6,50
18. Kreato soupa, groente vleessoep €	 6,50
19. Kotosoupa, kippesoep met citroen                €				6,50

Salates - Salades

20. Marouli salata, krop sla salade, met fijne knoflook dressing €	 6,50
21. Choriatiki salata, griekse boerensalade met fetakaas tomaten, 
       komkommer, griekse pepers, olijven en uien in fijne knoflook dressing €	 6,50
22. Choriatiki salata, voor 2 personen €	 9,50
23. Agouro salata,  komkommersalade met fijne knoflook dressing €	 6,50
24. Tomatosalata, verse tomaat met fetakaas, olijfolie dressing, uien, oregano €	 6,50



Kreata tis scharas - Vlees van de grill

30. Gyros schotel,  fijn gesneden gyros met uien €	 17,75
31. Dafne schotel,  gyros en 2 bifteki €	 18,75
32. Dionysos schotel, gyros met 2 souflaki €	 18,75
33. Ariadne schotel, gyros, 2 steak, 1 souflaki €	 18,75
34. Apollo schotel, gyros, 2 bifteki, 1 souflaki €	 18,75
35. Kreta schotel,  bifteki gevuld met fetakaas €	 18,75
36. Platonas schotel, 4 bifteki in tomatensaus €	 18,75
37. Efklides schotel, 5 lamskoteletten met  verse knoflook €	 18,75
38. Archimedes schotel, gyros, 1 souflaki, 1 steak, 1 bifteki €	 18,75
39. Athina schotel,  gyros, 1 souflaki, 1 bifteki, 1 steak en
                                   1 lamskotelet  €	 19,75
40. Athina schotel,  voor 2 personen met griekse choriatikisalade
                             en gigantes bonen €	 39,00
41. Athina schotel,  voor 4 personen met griekse choriatikisalade
                             en gigantes bonen €	 78,00

Gyros is fijn gesneden varkensvlees
Souflaki  is varkensfiletspiesje
Bifteki  is gekruid gehakt van de grill
Steak  is kalfsfiletje

Deze gerechten worden geserveerd met  aardappelen uit de oven, rijst, warme 
groente, salade en knoflooksaus.

Pedika - Kindermenu’s

42. Naar keuze, 1 souflaki of 1 bifteki of 1 kipfilet of gyros met frites
       rijst, mayonaise, appelmoes en salade €	 12,75

 Extra garnituur  p.p €	 4,75
 Extra sauzen                                                           klein €	 1,75
                                                                                          groot €	 2,75



Specialiteiten van de Griek

50. Artemis schotel, gegrilde varkenshaas  €	 19,75
 met fetasaus of mosterdsaus of pepersaus of wijnchampignonsaus 
 of pittige tomatensaus 
51. Afrodite souflaki,  varkenshaas en ossehaas aan de spies met
 paprika, uien met fetasaus of mosterdsaus of pepersaus 
 of wijnchampignonsaus of pittige tomatensaus €	 19,75
52. Pitagoras schotel, ossehaas van de grill €	 19,75
 met fetasaus of mosterdsaus of pepersaus of wijnchampignonsaus 
 of pittige tomatensaus
53. Ira souflaki, varkenshaas aan de spies gevuld met fetakaas en met keuze 
 uit 4 sauzen: mosterdsaus of pepersaus of wijnchampignonsaus 
 of pittige tomatensaus €	 19,75
54. Stiffado schotel, gestoofde lamsbout met sjalotten en laurierblad  €	 19,75
55. Arnaki Kokinisto, gestoofde lamsbout met okrabonen en
                                      fijne griekse kruiden €	 19,75
56. Moussaka, gekruid gehakt, aubergines, aardappelen, kaas en
                          fijne bechamelsaus  €	 19,75
57. Papoetsaki, gevulde aubergine met fijn gekruid gehakt,
                           bechamelsaus en fetakaas €	 19,75
58. Kotopulo scharas, gegrilde kipfilet met fetasaus of mosterdsaus 
 of pepersaus of wijnchampignonsaus of pittige tomatensaus €	 19,75
59. Moschari piperato, 5 kalfsteaks met pepersaus €	 19,75
60. Adonis schotel, 3 gegrilde kalfsbifteki op pita met pikante tomatensaus 
en knoflookyoghurtsaus €	 19,75

Deze gerechten worden geserveerd met aardappelen uit de oven, warme groente, gigantes 
bonen, rijst en salade.



Thalasina - Visgerechten

70. Kalamaria, gebakken inktvisringen in knoflookwijnsaus €	 18,50
71. Solomos scharas, gegrilde zalm met knoflook citroen saus €	 18,50
72. Barbounia, gegrilde rode mull filet met knoflook citroen saus €	 18,50
73. Xifias scharas, gegrilde zwaardvis met knoflook citroen saus €	 18,50
74. Pestrofa a la greque, gegrilde forel met knoflook citroen saus €	 18,50
75. Garides, gegrilde scampies met knoflook citroen saus €	 19,50
76. Glossa, gegrilde zeetong met knoflook citroen saus €	 19,50
77. Tsipoura, gegrilde dorade met knoflook citroen saus €	 19,50
78. Lavraki, gegrilde zee baars met knoflook citroen saus €	 19,50

Alle visgerechten worden geserveerd met aardappelen uit de oven, warme 
groente, gigantes bonen, rijst en salade.

Chorto Fagita - Vegetarische hoofdgerechten

79. Paputsaki,  gevulde aubergine met verse groenten en 
                           fetakaas in bladerdeeg €	 18,50
80. Gemista,  gevulde paprika met rijst, groente en fetakaas €	 18,50
81. Vegetarische ommelet,  met champignons, fetakaas
                                          paprika, uien en wortel €	 18,50

Deze gerechten worden geserveerd met aardappels uit de oven,
warme groente, gigantes bonen, rijst en salade.



Epidorpia - Nagerechten

90. Galaktoboureko, griesmeelpudding in filodeeg met honingsiroop,
                                     vanilleijs en slagroom €	 6,75
91. Baklava, filodeeg met noten in honingsiroop met vanilleijs en slagroom €	 6,75
92. Yaourti me meli ke karidia, griekse yoghurt met honing en walnoten €	 6,75
93. Fresca Frutta, verse vruchtensalade met ijs €	 6,75
94. Yaurti me frutta ke meli, griekse yoghurt met vers fruit en honing  €	 6,75
95. Dame Blanche,  €	 6,75
96. Coupe Orea Eleni, vanille ijs met advocaat, chocoladesaus en slagroom €	 6,75
97. Coupe Peponi, verse meloen met meloenijs en slagroom €	 6,75
98. Coupe  Athina, verschillende soorten ijs met verse vruchten
                                  en koumkouat (griekse sinaasappel likeur) €	 7,75
99. Tiramisu, eigengemaakte tiramisu van philadelphia kaas €	 6,90
100. Karidopita, walnotengebak met chocolade ijs en slagroom  €	 6,90
101. Yaurti me siko ke triantafilo, griekse yoghurt, rozen, vijgen, honing €	 6,90
102. Kinderijsje, bolletje vanille ijs met aardbeisaus en smarties €	 5,75

Kafedes - Koffie’s

Griekse koffie €	2,50
Koffie €	2,00
Espresso €	2,00
Cappucino €	2,50
Thee €	2,00
Irisch koffie €	5,75
French koffie €	5,75
Corfu koffie met koumkoat likeur €	5,75
Athina koffie met krana likeur en metaxa €	5,75



Aperitieven

Ouzo €	3,50
Tsipouro
griekse druiven destilaat  €	3,50
uit Epirus
Mavro daphne wijn €	2,95
Rode Port €	2,95
Witte Port €	2,95
Rode Martini €	2,95
Witte Martini €	2,95
Beerenburg €	2,95
Jonge jenever €	2,95
Cherry medium €	2,95
Cherry droog €	2,95
Campari €	2,95
Bessen jenever €	2,95

Digestieven

Metaxa 5 sterren €	4,50
Metaxa 7 sterren €	5,50
Metaxa 40 jaar €	6,50
Metaxa grand, reserve €	7,50
Remy Martin Vcop €	5,50
Calvados €	5,50
Ballantines €	5,50
Jack Daniels €	5,50
Johnny Walker €	5,50
Vodka €	5,50
Tequila €	5,50
Bacardi rum €	4,50
Gin €	4,50



Bires - Bier

Mythos bier van de tap €	 2,25
Mythos Grieks bier, fles €	 2,50
Bavaria malt bier €	 2,50
Hoegaarden wit bier €	 2,50

Frisdranken

Cassis €	 2,25
Sinas €	 2,25
Cola €	 2,25
Cola light €	 2,25
Ice tea €	 2,25
Suroti rood €	 2,25
Korpi blauw, 1/2 lt €	 2,50
7-up €	 2,25
Rivella €	 2,25
Tonic €	 2,25
Bitter Lemon €	 2,25
Fristi €	 2,25
Chocomel €	 2,25
Appelsap €	 2,25
Jus d’orange €	 2,25

Liker - Likeuren 

Koum kouat
griekse sinaasappellikeur €	 4,75
Krana
griekse cranberrylikeur €	 4,75
Kari Daki
griekse walnotenlikeur €	 4,75
Masticha
griekse kaugomlikeur €	 4,75
Kerasaki
griekse wilde kersenlikeur €	 4,75
Tia Maria €	 4,75
Baileys €	 4,75
Cointreau €	 4,75
Gran Marnier €	 4,75
Drambuie €	 4,75
Pasoa €	 4,75
Malibu €	 4,75
Safari €	 4,75
Dombendictine €	 4,75
Ammaretto €	 4,75
Sambuca €	 4,75



Onze Huiswijnen

Droge wijnen P. glas P. 0,5ltr. P. ltr.
Rotonda wit €		2,95 €		7,75 €	15,00
Retsina wit €		2,95 €		7,75 €	15,00
Rotonda rood €		2,95 €		7,75 €	15,00
Roditis Rosé €		2,95 €		7,75 €	15,00

Half zoete wijnen P. glas P. 0,5ltr. P. ltr.
Imiglykos wit €		2,95 €		7,75 €	15,00
Imiglykos rood €		2,95 €		7,75 €	15,00

Zoete wijnen P. glas P. 0,5ltr. P. ltr.
Mavrodafne Patras rood €		2,95 €		7,50 €	15,00
Muscat de Patras wit €		2,95 €		7,50 €	15,00

Champagne

C.A.I.R.  Rhodos demi-sec   €	19,50



Rode Wijnen   per fles

Makedonikos
Makedonia is een van de oudste wijngbieden van Griekenland waar authentieke wijnberei-
ding uit het verre verleden nog steeds in cultuur gebracht wordt. Macedonicos is een mod-
ern gemaakte landwijn van een van de oudst bekende wijnstokken namelijk uit kotsifali en 
mantilaria druiven   €	 16,50

Montenero
Montenero is een populaire wijn in Griekenland en ver daarbuiten. De milde rode wijn 
heeft een aangename fruitige neus en een bijzonder prettige afdronk waarin u de smaakpa-
tronen uit de druiven duidelijk terugvindt. De wijn is afkomstig uit Korinthia Achaia en is 
gemaakt van de druivensoorten agiorgitiko en mantilari. €	 17,50

Calliga Ruby reserva
Calliga rood is een bijzondere rode droge wijn uit de provincie  Egialia-peleponceses. Calliga 
is gemaakt van cabernet sauvignon  druiven die onder zeer goede omstandigheden groeien. 
Nadat de wijn 12 maanden in het vat heeft gezeten, heeft het zich ontwikkeld  tot een 
zeer goede en een bijzondere wijn.  €	 18,50



Witte Wijnen   per fles

Makedonikos
Makedonikos is een demi-sec witte wijn bereid van een unieke druivensoort uit Macedonia. 
De wijn kenmerkt zich door een aangename neus en heeft een frisse intense afdronk. De 
wijn heeft een blankgele kleur.  €	 16,50

Agioritiko
Deze aromatische wijn is de perfecte begeleider van vis gerechten. De goudgele kleur, het 
fruitige boeket en de verfrissende smaak maakt deze wijn tot één van de populairste witte 
wijnen. Dankzij het hoge aantal zonuren in Griekenland heeft deze druif haar maximale 
rijpheid kunnen bereiken en dat proef je terug. De agioritiko is boterzacht van smaak en 
heeft een zeer verfijnde afdronk  €	 17,50

Robolla Kefalonias
Het eiland Kefalonia is ook een van de oudste wijngebieden van Griekenland waar authen-
tieke wijnbereiding uit het verre verleden nog steeds in cultuur gebracht wordt. Robolla 
heeft de naam van het eiland gekregen om haar naamsbekendheid. Robolla wit is gemaakt 
van Mushato druiven en heeft haar eigen intense geur en lichtgele kleur. Robolla wit heeft 
een frisse afdronk.  €	 18,50


