De Markies

Eigerechten
Broodplankjes

Soepen
Tomatensoep

5.95

Dagsoep

5.95

Filet Americain

Ham en-/of kaas

8.00

Boeren

10.50

10,50
Ham, champignons, ui en spek.

Tonijnsalade

10,50
Keuze uit: uitsmijter of omelet met wit of

Onze soepen worden geserveerd

Onze broodplankjes worden geserveerd

bruin brood.

met brood en kruidenboter.
met een snee brood, een kroket en

Broodjes
Hawaï

Friet met frikandel

8.95

Ham, kaas, ananas uit de oven.

Gyros

Kindergerechten

tomatensoep.

Soep en toastie

9.95

Ham / kaas

7.50

Friet met kipnuggets

Hawaï

7.75

Friet met spareribs

Gebakken ui, paprika en tzatziki.

Carpaccio

9.95

8.75

Speciaal
Ham, kaas en gebakken ei.

Filet Americain

8.95

7.50

7.50

9.00

Ham, kaas, ananas.

Pijnboompitten, kaas,
truffelmayonaise en sla.

Friet met kroket

7.50

Friet met biefstuk

11.50

Geserveerd met curry/mayo/ketchup en een presentje.

8.75

Gefortuneerd Markiesje

Ei, ui en augurk.
Brie, walnoten en honing.

Beef

10.50
Alle toasties worden geserveerd met een

Ui, champignons en paprika in teriyaki-saus.

Kip Speciaal

9.95

Wraps

Gebakken kipfilet, sla, tzatziki en nacho's.

Chef

11.25

en paprika in zoet-pittige saus.

Gerookte zalm

5.75

Het bekende Griekse gerecht gemaakt van yoghurt,

9,95
Saganaki

kaas en sla.

10.50

Tzatziki

komkommer, knoflook en kruiden.

Carpaccio
Pijnboompitten, truffelmayonaise,

Gebakken kipfilet, ui, champignons

Kleine gerechten

kopje tomatensoep.

Gerookte zalm

Kappertjes, ui en tzatziki.

Kappertjes, ui, augurk, tzatziki, sla.

Tonijnsalade

Kipfilet

7.95

Gegratineerde Griekse feta uit de

9,95

oven.

Carpaccio

11.95

Dungesneden ossenhaas met kaas,

8.95

9,95

pijnboompitten, truffelmayonaise en sla.

Tomaat, ui, tzatziki en sla.

Met kappertjes en ui.

Zalm
Brie

7.95

Gyros
Paprika, ui, tzatziki en sla.

Brie, walnoten en honing.

Falafel
Ui, tomaat ,tzatziki en sla.
Keuze uit: stokbrood, desembrood
wit/bruin, of waldkorn.

8.95

9,95

10.50

Gerookte zalm met kappertjes, ui,
dressing, sla en tzatziki.

Garides tiganites
Garnalen geserveerd in knoflookroomsaus.

10.50

Salades
Falafel salade | 11.95

Salade di mare | 15.95

Ui, augurk, paprika en tzatziki.

Gamba's, ui, paprika en champignon.

Salade kip | 14.95

Salade De Markies | 15.95

Gebakken kipfilet, ei en spek.

Gebakken biefstuk, ui, paprika en champignons.

Plates
Gyros

17.95

Geroosterd varkensvlees van de draaigrill.

Saté

16.95

Kip van de grill met satésaus.
Onze salades worden geserveerd met brood.

Spareribs

Visgerechten
Zalm

22.95

Zalm van de grill met

Oven/pan gerechten
Moussaka

21.50

groenten overgoten met bechamelsaus.

Mix Hermes

22.95

Biefstuk, lamskotelet en gyros.

Bekri meze

groentes in roomsaus.

22.50

Gebakken varkenshaas, ossenhaas,

Mix Zeus

Beef teriyaki

Gebakken biefstukpuntjes in teriyaki saus
met groentes.

Onze gerechten worden geserveerd met

Schnitzel

aardappelgarnituur en salade.

Krokant gebakken met

24.50

19.95

Grote scampi's gebakken in
knoflook-olie.

19.95

Apollo schotel

Souvlaki, bifteki, kipfilet en gyros.

paprika en ui in roomsaus.
21.95

19.95

Mix Grill

Souvlaki, kipfilet, sparerib en gyros.

21.95

Garnalen, zalm, mosselen en gebakken

Scampi's

Gemarineerde varkensribbetjes.

Ovenschotel met aardappels, gehakt en

wittewijnsaus.

Vispotje

19.50

Biefstuk, lamskotelet en gamba's.

20.95

Mix Aphrodite
16.95

Spies met ossenhaas, varkenshaas,
kipfilet en gyros.

champignonsaus.
Markiesburger
Stifado

Vegetarische gerechten

21.50

Traditioneel Grieks stoofpotje met

16.95

100% rundvlees, sla, augurk, spek,
kaas, tomaat.

Griekse uitjes en rundvlees.
Onze gerechten worden geserveerd met

Moussaka

19.50

Onze gerechten worden geserveerd met

Ovenschotel met aardappelen en groenten,

aardappelgarnituur

overgoten met bechamelsaus.

en salade.

Diafora

aardappelgarnituur en salade.

Extra bij te bestellen

19.95

Steaks

Aubergines gevuld met groenten
en feta uit de oven.
Tournedos | 29.95

Onze gerechten worden geserveerd met

Zoete aardappelfrietjes | 5.95

Champignon- of pepersaus | 4.25

Entrecote | 28.95

aardappelgarnituur en salade.
Geserveerd met aardappelgarnituur,
salade, kruidenboter/pepersaus/
champignonsaus.
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