
Zalm | 22.95

Vispotje | 21.95

Scampi's | 21.95

 

Oven/pan gerechten
Moussaka | 21.50 

Bekri meze | 22.50

Beef teriyaki | 19.95

Schnitzel | 16.95

Stifado | 21.50

 Vegetarische gerechten
Moussaka | 19.50

Diafora | 19.95

 

Ovenschotel met aardappelen en groenten,

overgoten met bechamelsaus. 

Aubergines gevuld met groenten 

en feta uit de oven.  

Steaks

Plates
Geroosterd varkensvlees van de draaigrill. 

Kip van de grill met satésaus.

Gyros | 17.95

Soepen

Voorgerechten

Visgerechten
Zalm van de grill met
wittewijnsaus.  

Garnalen, zalm, mosselen en gebakken
groentes in roomsaus.

Grote scampi's gebakken in 

knoflook-olie. 

Souvlaki, bifteki, kipfilet en gyros.

Souvlaki, kipfilet, sparerib en gyros.

Gemarineerde varkensribbetjes.

Spies met ossenhaas, varkenshaas, 

kipfilet en gyros.  

Biefstuk, lamskotelet en gamba's.

Biefstuk, lamskotelet en gyros. 

Ovenschotel met aardappels, gehakt en  groenten overgoten met
bechamelsaus.  

Gebakken varkenshaas, ossenhaas, paprika en ui in roomsaus.  

Gebakken biefstukpuntjes in teriyaki saus met groentes. 

Krokant gebakken met champignonsaus.  

Traditioneel Grieks stoofpotje met Griekse uitjes en rundvlees.  

Tournedos | 29.95 

Rib-eye | 28.95

Keuze uit: kruidenboter, pepersaus en
champignonsaus.

Saté | 16.95

Spareribs | 19.50

Mixed Hermes | 22.95

Mixed Grill | 19.95

Apollo schotel | 19.95

Mixed Zeus | 24.50

Mixed Aphrodite | 20.95

Extra bij te bestellen
Champignon- of pepersaus | 2.95

Zoete aardappelfrietjes | 4.95

demarkiesrijssen

De Markies Rijssen
www.demarkies.com

Goede ervaring? Laat het ons weten!

Garides tiganites | 10.50 

Gegratineerde Griekse feta uit de
oven.

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

Garnalen geserveerd in knoflook-

roomsaus.

Dinerkaart
vanaf 16:30! 

Carpaccio | 11.95
Dungesneden ossenhaas met
kaas, pijnboompitten,
truffelmayonaise en sla.  

Tzatziki | 5.95

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

Mixed Markies voor twee | 25.95 p.p.

Laat u verrassen door onze kok! 

Truffelmayonaise

Keftedes | 9.95

Gegrilde gehaktballetjes
met groenten in een pittig sausje.

Gerookte zalm | 10.50 

Saganaki | 7.95

Tomatensoep | 5.95 

Dagsoep | 5.95

Onze soepen worden geserveerd 

met brood en kruidenboter.

Al onze gerechten worden geserveerd met aardappeltjes en een
salade. 


