DRANKEN
APERITIEVEN

LIKEUREN

Ouzo4,50
Tsipouro (typisch Grieks drankje)
4,50
Samos (Griekse ‘vin de liqueur’)
4,50
Mavrodafni (Griekse rode port)
5,00
Port (rood of wit)
4,00
Sherry (dry of medium)
4,00
Martini (rosso of bianco)
5,00
Campari5,00

Koum Quat
6,50
Cointreau6,50
Tia Maria
6,50
Grand Marnier
6,50
D.O.M. Benedictine
6,50
Amaretto6,50
Drambuie6,50
Baileys6,50

BIEREN

GEDISTILLEERD

Gulpener Pilsner (van de tap, biologisch)
3,50
Amstel radler 0% 		
4,50
Amstel 0%		
4,50
Korenwolf (wibier)
4,90
Palm4,90
Mythos (Grieks bier)
4,90
Dukes Blond / Dubbel / Tripel
4,90

Metaxa 5 * * * * *
7,50
Metaxa 7 * * * * * * *
8,50
Metexa Private Reserve
12,50
Bessenjenever4,50
Jonge Jenever
4,50
Oude Jenever
5,00
Gin6,00
Wodka6,00
Rum6,00
Whiskey (6> jaar, diverse soorten)
6,50
Whiskey (12> jaar, diverse soorten)
8,00
Franse cognac (diverse soorten)
8,00

FRISDRANKEN
Sourcy (met of zonder koolzuur)
2,90
Cola / Cola Light
2,90
Sinas2,90
Cassis2,90
7 Up
2,90
Bitter Lemon
2,90
Tonic2,90
Lipton Ice Tea (Green, Peach of Sparkling) 
2,90
Verse jus d’orange
4,30
Appelsap2,90
Chocomel / Fristi
2,90

3-GANGEN KEUZEMENU

SOEPA TIS IMERAS

Soep van de dag

KEFTEDAKIA

Gehaktballetjes in tomatensaus

TZATZIKI

Een frisse dip van Griekse yoghurt met komkommer, dille en knoflook

TONOSALATA

Frisse tonijnsalade met diverse kruiden

MOUSSAKA	
Traditioneel Grieks ovengerecht, opgebouwd uit laagjes aubergine, courgette, aardappel,
gekruid gehakt en bechamelsaus

BIFTEKI GEMISTO	Gekruid gehakt, gevuld met diverse Griekse kazen, zongedroogde tomaten en pepers,
met een dressing van olijf-citroensaus

KOTOPOULO TIGANIA

Pangerecht van stukjes kipfilet met paprika, bosuitjes, feta, knoflook en room

SPARTA MIX

Gyros, biftekaki (gekruid gehakt), kipfilet en varkenshaas

SOLOMOS PSITOS

Gegrilde zalmfilet met olijfolie en citroensaus

HYDRA MIX

Zalmfilet en kalamarakia (gebakken inktvisringen)

DAME BLANCHE

Vanilleroomijs met warme chocoladesaus

YAOURTI ME MELI

Griekse yoghurt met tijmhoning en walnoten

€ 34,50
Allergenen:
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten,
wij verzoeken u een voedingsintolerantie kenbaar te maken.

4-GANGEN PREMIUM KEUZEMENU

SOEPA TIS IMERAS

Soep van de dag

DOLMADAKIA

Gevulde druivenbladeren met rijst, verse kruiden en een frisse yoghurtsaus

GARIDES LADOLEMONO

Gebakken gamba’s, afgeblust met citroen en knoflook

CARPACCIO

Dun gesneden rauw rundvlees met rucola, pijnboompitten, Parmezaanse kaas en balsamicodressing

KOTOPOULO GEMISTO

Gevulde kipfilet met feta, zongedroogde tomaat en basilicum

SOUVLAKI PSARONEFRI

Varkenshaas op een spies en gyros met een dressing van olijf-citroensaus

STIFADO

Kalfsvlees in tomatensaus met sjalotjes en laurier

MIX MYKONOS

Gyros, Grieks worstje, biftekaki (gekruid gehakt), kipfilet en varkenshaas

LAVRAKI PSITO

Zeebaarsfilet met een risotto van spinazie

SOLOMOS PSITOS

Gegrilde zalmfilet met olijfolie en citroensaus

BAKLAVA

Traditioneel Grieks dessert met laagjes filodeeg gevuld met fijngehakte walnoten en zoete honingsiroop

YAOURTI ME MELI

Griekse yoghurt met tijmhoning en walnoten

DAME BLANCHE

Vanilleroomijs met warme chocoladesaus

€ 37,50

VOORGERECHTEN

OREKTIKA ZESTA
WARME VOORGERECHTEN
7,50

Soepa tis Imeras

Soep van de dag

Boujourdi

Feta kaas met paprika ringen en verse kruiden (pittig)11,50

Spanakotyropita

Bladerdeeg gevuld met feta, spinazie, bosuitjes en dille in bladerdeeg11,00

Feta Saganaki

Krokant gebakken plakje feta met sesamzaad11,00

Talagani Psito

Een kaas van schapenmelk van de grill, geserveerd met gekonfijte tomaat en vijgenmarmelade11,00

Dolmadakia

Gevulde druivenbladeren met rijst, verse kruiden en een frisse yoghurtsaus				

Keftedakia

Gehaktballetjes in tomatensaus10,50

Sikoti Sote

Gebakken kalfslever met gekarameliseerde rode uien en wijnsaus12,50

Spetsofai

Pangerecht van Grieks worstje met paprika, tomatensaus en feta10,50

Garides Ladolemono

Gebakken gamba’s, afgeblust met citroen en knoflook13,50

Garides Saganaki

Gebakken gamba’s in een pittige tomatensaus met gebrokkelde stukjes feta13,50

Kalamari Tiganita

Gebakken inktvisringen13,00

Mydia Tiganita

Gebakken mosselen, geserveerd met knoflooksaus12,80

Mydia Mykoniatika

Mosselen in een pittige tomatensaus met gebrokkelde stukjes feta				

12,80

Psita Lachanika

Gegrilde groenten: paprika, aubergine, courgette, venkel en champignons, met een dressing van
yoghurt, limoen en dille

11,00

10,50

VOORGERECHTEN

OREKTIKA
KOUDE VOORGERECHTEN
Tzatziki

Een frisse dip van Griekse yoghurt met komkommer, dille en knoflook8,80

Tyrokafteri

Pittige fetadip10,50

Melitzanosalata

Dip van geroosterde aubergine met knoflook, paprika, olijfolie en peterselie9,90

Tarama

Traditionele roze viskuitdip, zacht van smaak10,00

Tonosalata

Frisse tonijnsalade met diverse kruiden11,50

Elies / Pipperies

Mix van Griekse olijven en pepers9,50

Trio van tapenades

Tzatziki, tyrokafteri en melitzanosalata10,50

Carpaccio

Dun gesneden rauwe ossenhaas met rucola, pijnboompitten, Parmezaanse kaas en balsamicodressing13,50

PIKILIA
GEVARIËERDE APERITIEFHAPJES
Pikilia

Chef’s selectie van diverse warme en koude voorgerechten voor één of twee personen

14,50 / 25,00

Pikilia Thalassini

Chef’s selectie van diverse warme en koude zeevoorgerechten voor één of twee personen

15,00 / 26,50

SALATES
SALADES
Goriatiki

Griekse salade met tomaat, komkommer, paprika, rode ui, feta, olijven en olijfolie9,50

Thalassini

Groene slasoorten met zalm en gebakken gamba’s13,50

Kotopoulo

Groene slasoorten met gegrilde kippenhaasjes, gemarineerd in pesto11,50

HOOFDGERECHTEN

MAGIREFTA
STOOF- EN OVENGERECHTEN
Moussaka

Traditioneel Grieks ovengerecht, opgebouwd uit laagjes aubergine, courgette, aardappel,22,50
gekruid gehakt en bechamelsaus

Arni Kritharotto

Langzaam gegaard lamsvlees met manestra (Griekse pasta) in tomatensaus26,50

Moschos Kokkinistos

Kalfsvlees in tomatensaus met aubergine, courgette en aardappeltjes26,50

Stifado

Kalfsvlees in tomatensaus met sjalotjes en laurier26,50

Bekri Mezé

Pangerecht van varkenshaas en champignons, afgeblust met witte wijn en een vleugje ouzo26,00

Kotopoulo Gemisto

Gevulde kipfilet met feta, zongedroogde tomaat en basilicum25,50

Kotopoulo Tigania

Pangerecht van stukjes kipfilet met paprika, bosuitjes, feta, knoflook en room25,00

Arni Kotsi

Langzaam gegaard lamsvlees met aardappelen uit de oven27,50

Onze stoof- en ovengerechten worden geserveerd met bijpassende garnituren.

EPIPLEON GARNITURA
EXTRA GARNITUREN
Rijst, koolsalade of frites
Patates Pournou
Andere extra’s zoals brood, sauzen en kruiden serveren wij u op uw verzoek graag van het huis.

4,50
4,50

HOOFDGERECHTEN

KREAS SCHARAS
VLEES VAN DE GRILL
Fileto Moschou

Ossenhaastournedos met peper- of champignonsaus30,90

Psaronefri

Varkenshaasmedallion met romige fetasaus en basislicum 

Filetta Attica

Combinatie van ossenhaasmedaillons en lamsbiefstuk met een saus van Mavrodafni (Griekse rode port)29,90

Souvlaki Psaronefri

Varkenshaas op een spies en gyros met een dressing van olijf-citroensaus27,50

Souvlaki Speciaal

Varkenshaas, ossenhaas, kipfilet en lamsfilet op een spies, met een dressing van olijf-citroensaus28,50

Bifteki Gemisto

Gekruid gehakt, gevuld met diverse Griekse kazen, zongedroogde tomaten, pesto en pepers, met een22,50
dressing van olijf-citroensaus

Kotopoulo Scharas

Gemarineerde kipfilet van de grill met olijfolie-citroensaus23,00

Paidakia

Lamskoteletjes (frenched racks)29,90

Gyros

Verse stukjes gekruid en geroosterd varkensvlees21,00

Mix Mykonos*

Gyros, Grieks worstje, biftekaki (gekruid gehakt), kipfilet en varkenshaas27,50
Ook verkrijgbaar voor twee of meer personen en dan geserveerd op een rechaud

Mix van de Chef*

Lamskotelet, biftekaki (gekruid gehakt), kipfilet, varkenshaas en ossenhaas28,50
Ook verkrijgbaar voor twee of meer personen en dan geserveerd op een rechaud
Alle hoofdgerechten van de grill worden geserveerd met verse frites, koolsalade en rijst

Heeft u ergens een vraag over? Of voldoet een aspect van uw ervaring onverhoopt niet volledig aan uw
verwachtingen? Schroomt u dan alstublieft niet om ons welke vraag dan ook te stellen of uw gastheer te
informeren. Wij staan vanzelfsprekend voor u klaar om u een smakelijke en gezellige avond te bezorgen!

26,50

HOOFDGERECHTEN

PSARIA
VISGERECHTEN
Solomos Psitos

Gegrilde zalmfilet met olijfolie en citroensaus26,50

Mix Vis

Zalm, gamba, zeebaarsfilet en inktvis27,50

Lavraki Psito

Zeebaarsfilet met een risotto van spinazie27,50

Tsipoura Psiti

Gegrilde dorade met olijfolie en citroensaus27,50

Kalamarakia Tiganita

Gebakken inktvisringen met een dressing van olijfolie, citroen, dille en knoflook25,00

CHORTOFAGITA
VEGETARISCHE GERECHTEN
Psita Lachanika

Gegrilde groenten met gegrilde talagani (kaas) en een dressing van balsamicocrème22,00

Rizotto Manitarion

Risotto van paddestoelen en Parmezaanse kaas, gearomatiseerd met truffelolie22,50

Melizana Fournou

Pakketje van gegrilde aubergine met tomaat, pesto en zachte witte kaas22,50

PEDIKA
VOOR DE KINDEREN
Kotopoulo Souvlaki

Spies van kipfilet12,50

Keftedakia

Gekruide gehaktballetjes in tomatensaus12,50

Gyros

Stukjes gekruid varkensvlees12,50

Piratenschotel

Wij geven je een leeg bord en bestek, zodat je lekker iets van je tafelgenoten kunt pikken! Arrr!0,00

	Alle kindergerechten worden geserveerd met frites, rijst en natuurlijk een heerlijk kinderijsje.

DESSERTS

EPIDORPIA
DESSERTS
Baklava

Traditioneel Grieks dessert met laagjes filodeeg gevuld met fijngehakte walnoten en zoete honingsiroop8,50

Baklava Pagoto

Baklava met vanille-roomijs9,70

Yaourti me Meli

Griekse yoghurt met tijmhoning en walnoten8,25

Yaourti me Froeta

Griekse yoghurt met vers fruit9,25

Froetosalata

Salade van vers fruit8,75

Pagoto me Froetosalata Roomijs met salade van vers fruit9,25
Dame Blanche

Vanilleroomijs met warme chocoladesaus9,25

Bananasplit

Roomijs met banaan en siroop9,25

Sokolatina

Een heerlijk chocoladetaartje9,25

Cookie Crumble

Chocoladegebakje met een heerlijke vulling van krokante koekkruimels	

Kinderijsje

Voor de kleintjes, met twee favoriete smaken naar keuze (en misschien hebben we ook een topping!)	 5,25

9,25

FREDDO’S
KOUDE KOFFIES
Espresso Freddo

4,75

Cappuccino Freddo

4,90

Frappé met IJs

Variant op de traditionele Griekse ijskoffie met vanille-roomijs5,75

NA DE MAALTIJD

KAFE KAI TSAI
KOFFIE EN THEE
Ellinikos Kafe

Griekse koffie2,50

Koffie

Van de beste en heerlijk verse Portioli koffiebonen2,70

Thee

Natuurlijk in diverse smaken verkrijgbaar2,70

Espresso

Van de beste en heerlijk verse Portioli koffiebonen2,70

Cappuccino

Met een heerlijke laag vers geschuimde melk3,20

Frappé

Traditionele Griekse ijskoffie3,20

KAFES SPECIAL
SPECIALE KOFFIES
Mykonos Special

Koffie met Metaxa, Koum Quat-likeur en slagroom7,00

D.O.M.

Koffie met D.O.M. Benedictine-likeur en slagroom7,00

Parisienne

Koffie met Grand Marnier en slagroom7,00

Corfu

Koffie met mandarijnlikeur en slagroom7,00

Calypso

Koffie met Tia Maria en slagroom7,00

Irish

Koffie, Ierse whiskey en slagroom7,00

Mexican

Koffie met Kahlúa en slagroom7,00

Italiano

Koffie met Amaretto en slagroom7,00

Normandie

Koffie met Calvados en slagroom7,00

