
koude voorgerechten
1. tzatziki                                                                           
2. fetakaas                                                                         
3. olijven & pepers                                                           
4. taramosalata, gepureerde viskuit                   
6. melizanosalata, gepureerde aubergine        
7. gerookte zalm                                                            
8. garnalensalade                                                        
9. tirosalata, gepureede fetamousse                   
10. pikilia, div. koude voorgerechten                 
10a. kruidenboter                                                         

warme voorgerechten
5. dolmadakia, wijnbladeren met gehakt en feta                  
11. spanakotiropita, bladerdeeg met feta en spinazie           
12. tiropita, bladerdeeg met feta                                                     
13. midia tiganita, gebakken mosselen met tomatensaus    
13a. feta saganaki, gebakken feta                                                    
16. keftedakia, gehaktballetjes in tomatensaus                      
17. garides tiganites, gebakken scampi in tomatensaus       
30. florinis, vleespaprika's gevuld met feta                               

salades
18. tomatensalade                                                                       
19. komkommersalade                                                                
20. witte koolsalade                                                                  
21. griekse salade                                                                          

 

M E N U  R E S T A U R A N T



 
45. sirtaki schotel                                                                                  
Halve mousaka, giros en tzatziki
     
49. Païdakia                                                                                                
lamskoteletjes en giros en griekse salade

50. porksteak gemarineerd in rozemarijn, basilicum en oregano
met BBQ-saus    TIP!                                               

53.  kipsouvlaki                                                                                          
kipspiesjes met fetasaus

56. rhodos speciaal                                                                               
varkensmedallions met spek aan de spies, giros en pepersaus

67. mezes tou bekri                                                                                 
stukjes varkenshaas met champignonpaprikasaus, 
afgeblust met rode wijn

68. souvlaki speciaal                                                                            
varkenshaas aan de spies met tomatensaus en giros

69. olympia schotel                                                                            
mixed grill met souvlaki, souzouki, lamskoteletje, stukje 
biefstuk en giros en griekse salade

73. filetto                                                                                                   
ossenhaas met champignonpaprikasaus

alle gerechten geserveerd met frites en koolsalade

specialiteiten van de gril



33. gevulde paprika's                                                                                                     
ovenschotel van gevulde paprika's met rijst en groente

34. papoutsaki                                                                                         
aubergine uit de oven, gevuld met uien en aubergine,
bechamelsaus, gegratineerd met kaas

34a. vegetarische mousaka                                                           
ovenschotel met aardappel, courgette, aubergine en
plantaardig gehakt, bechamelsaus, tzatziki, rijst 

35. kalamaria                                                                                         
gebakken inktvisringen 
 
37. garides tiganites                                                                          
gebakken ongepelde scampi
 
38. olympia psaria                                                                                
gemengde visschotel met scampi, inktvisringen, witvis, zalm.
frites en griekse salade

39. solomos tiganitos                                                                     
gebakken zalmfilet 

alle gerechten geserveerd met frites en koolsalade

vegetarische gerechten

visgerechten



 74. stifado                                                                                             
lamsstoofvlees met sjalotjes, brood 

75. kleftiko                                                                                            
lamsstoofvlees met groenten, brood 

76. mousaka                                                                                           
ovenschotel met aardappel, courgette, aubergine, gehakt,
bechamelsaus met rijst, tzatziki en griekse salade    

79. kokkinisto                                                                                       
lamsstoofvlees met spaghetti 

traditionele gerechten

gerechten van de gril

40. Souzouki schotel                                                                     
souzouki (gekruid gehakt), giros, tzatziki

41. bifteki schotel                                                                             
souzouki gevuld met feta, giros

42. souvlaki schotel                                                                        
souvlaki (spiesjes), giros

43. giros schotel                                                                              
giros, tzatziki
        
62.  athene schotel                                                                         
souzouki, souvlaki, giros

alle gerechten geserveerd met frites en koolsalade



desserts

83. kinderijsje                                                                                           

89. IJs met karamelsaus, stukjes karamel en slagroom       
  
90. baklava met vanille-ijs en slagroom                                  

91, griekse yoghurt met honing en walnoten                       

93. dame blanche                                                                                   
 vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom

95. cheesecake met kersensaus                                                        

kindermenu's

A. spiderman                                                                                           
souvlaki, frites en appelmoes

B. mickey                                                                                                  
 souzouki, frites en appelmoes

C. nemo                                                                                                      
giros, frites en appelmoes



extra's
22. extra portie giros                                                                    

23. rijst                                                                                                  

24. frites                                                                                                

25. fasolakia, sperziebonen in tomatensaus                       

26.  gigantes, grote witte bonen in tomatensaus          

27. bamiës, okrabonen in tomatensaus                                 

knoflooksaus, fetasaus, pepersaus, 
champignonpaprikasaus                                                              
 
mayonaise/ ketchup                                                                       

extra brood                                                                                        
   


