
AFHAALMENU
KOUDE VOORGERECHTEN

 

Een pikante mousse van feta kaas op een bedje van salade.

Het bekende Griekse gerecht gemaakt van yoghurt, 
komkommer, knoflook en kruiden. 

Dungesneden ossenhaas met kaas, pijnboompitten, 
truffelmayonaise en sla. 

Gerookte zalm met kappertjes, ui, dressing en sla. 

Tirosalata

Tzatziki

Carpaccio

Griekse zalm

€5,95

€5,25

€10,95

€9,95

WARME VOORGERECHTEN

Wijnbladeren gevuld met gekruide rijst, overgoten met 
tomatensaus.Geserveerd met tzatziki.

Gegrilde gehaktballetjes in een zoet-pittig sausje. 

Dolmadakia

Keftedes

€6,50

€8,95

 Garnalen in knoflook-roomsaus.

Gegratineerde griekse feta kaas uit de oven. 

Garides tiganites

Saganaki

€9,95

€6,95

Te bestellen vanaf 2 personen. 
MIX SCHOTELS 

Mix de Markies

Mix van vlees & vis 

Gyros, kipfilet, souvlaki, lamskotelet en ossenhaas.
Geserveerd met gebakken groentes.

Laat u verassen door onze kok. 

€24,95 p.p

€26,95 p.p

Zalm

 

Garides tiganites

Zalm van de grill geserveerd met wittewijnsaus. 

In knoflook gebakken garnalen.

VIS GERECHTEN

€21,50

€19,95

KINDERGERECHTEN
Alle kindergerechten worden geserveerd
met saus naar keuze.

Frietjes met frikandel
Frietjes met kipfilet
Frietjes met spareribs
Frietjes met biefstuk
Frietjes met kroket
Frietjes met kipnuggets

€6,95
€7,95
€7,95
€9,95
€6,95
€6,95



GERECHTEN VAN
DE GRILL

Gekruide gehaktschijf gevuld met feta kaas
op een bedje van gyros

Spies van ossenhaas, varkenshaas en kipfilet
met  gyros.

 

Geroosterd varkensvlees van de draaigrill. 

Kip van de grill met satésaus. 

Lamskoteletten met gyros.

Souvlaki, kipfilet, sparerib en gyros. 

Gyros

Bifteki

Paidakia

Apollo schotel

Mixed Grill €18,95

Saté

Spareribs

Mix Aphrodite

Zeus schotel

Souvlaki, bifteki, kipfilet en gyros. 

Heerlijk gemarineerde varkensribbetjes. 

Biefstuk, lamskotelet en gamba's. 

Mix Hermes
Biefstuk, lamskotelet en gyros. 

€16,95

€17,95

€22,50

€18,95

€15,95

€18,25

€17,95

€22,50

€21,95

Tournedos

Al onze steaks worden geserveerd met 
kruidenboter, pepersaus of champignonsaus. 

STEAKS

€27,95

Stifado
Traditioneel Grieks stoofpotje met 
Griekse uitjes en rundvlees.

 

Bekri meze

Kotopoulo

Schnitzel 

Gebakken kipfilet in een zoet-pittig sausje. 

Moussaka

Krokant gebakken schnitzel met 
champignon of zigeunersaus. 

Ovenschotel met aardappels, gehakt en 
groenten, overgoten met bechamelsaus.

€19,95

€19,95

€16,95

€16,50

€18,95

OVEN & PAN GERECHTEN

Gebakken varkenshaas, ossenhaas, paprika 
en ui geserveerd in roomsaus

Frietjes

Gebakken groentes

Champignonsaus, 
pepersaus of 
zigeunersaus

€2,95

€3,95

€2,95

Extra bij te 
bestellen

€16,95

VEGETARISCHE GERECHTEN
Lachano me tiri
Groenten uit de oven in roomsaus, 
gegratineerd met kaas. 

Moussaka

Diafora
Aubergines gevuld met groentes en 
fetakaas uit de oven.

Ovenschotel met aardappels en 
groenten, overgoten met bechamelsaus. 

€16,50

€17,95


