
1. Tzatziki  € 6,00 
 (Griekse yoghurt met knoflook en komkommer) 

2. Carpaccio  € 12,00
 (rucola sla, parmezaanse kaas en Italiaanse dressing)

3. Garnalensalade  € 9,50
 (met dressing van mayonaise, ketchup en Koum quat)

4. Zalmsalade  € 10,50
 (gerookte zalm met groente en Italiaanse dressing)

5.	 Tonijnsalade		 €	 7,00
 (zachte vismousse-salade)

6. Trio vis  € 11,00 
 (garnalen, tonijnsalade en gerookte zalm)

7.	 Taramassalata		 €	 7,00
 (zachte vismousse van rode kaviaar)

8. Tirosalata  € 8,50
 (fetakaas salade met paprika, tomaat en yoghurt)

9. Melitzanosalata  € 8,50
 (auberginesalade met knoflook en groente)

10. Choriatiki salata  € 8,00
 (Griekse boerensalade met feta)

11. Kruidenboter  € 4,00

Heeft u een allergie en/of een dieetwens? Meld het ons.

koude voorgerechten



12. Keftedakia € 8,50
 (gehaktballetjes in tomatensaus)

13. Feta fournou  € 9,50
 (Griekse kaas uit de oven met olijven, tomaten, ui en Griekse peperonie)

14. Feta saganaki € 11,50
 (gebakken kaas met Griekse sesam)

15. Kalamaria tiganita  € 11,50
 (gebakken inktvisringen met knoflooksaus)

16. Garides met kruidenboter  € 13,50 
 (4 scampi’s uit de oven met kruidenbotersaus)

17.	 Oktapodi	sto	grill		 €	13,50
 (Octopus van de grill met olijfolie en Italiaanse dressing)

18. Garides saganaki  € 13,50
 (4 gebakken garnalen met rode saus en kaas)

19. Gebakken courgette  €  8,50
 (krokant gebakken courgette met tzatziki)

20. Skordopsomo € 5,50
  (brood met kruidenboter)

21. Ntolmadakia  € 8,50 
 (wijnbladeren gevuld met gehakt en rijst)

22.	 Gebakken	mosselen	met	knoflooksaus	 €	 9,50

23. Kipsalade  € 13,00
 (kleine stukjes gebakken kip met groente)

24. Soep van de dag € 6,50

Heeft u een allergie en/of een dieetwens? Meld het ons.

warme voorgerechten



25. Kinder giros € 12,50
 (met frites en appelmoes)  

26. Kinder kip  € 12,50
 (kipfilet, frites en appelmoes)
 
27.	 Kinder	souflaki		 €	12,50
 (een spies van varkensvlees met frites en appelmoes)

28. Kinder soyzoyki € 12,50
 (gehakt van de grill, frites en appelmoes)   

kindermenu’s



29. Giros (geroosterde reepjes varkensvlees) € 18,00
 
30. Bifteki (gevulde gehakt met kaas, tomaat en giros) € 18,50 
 
31.	 Souflaki	(twee varkensspiesen met giros) € 18,50
 
32. Christos schotel (een varkenspies, souzouki, varkensschnitzel en giros) € 21,00
 
33. Paidakia (vijf lamskoteletjes en giros) € 25,00
 
34. Mix grill (varkensspies, kip, schnitzel, souzouki van gehakt en giros) € 24,00
 
35. Kotopoulo Skaras (kipfiletschotel en giros) € 21,50
 
36. Kreta schotel (combinatie van lamskoteletten en kipfilet) € 23,00
 
37.	 Gyros	speciaal	(met champignonsaus en kaas) € 20,00
 
38. Yamas (lamskotelet, gehakt, souflaki en giros) € 22,00
 
39. Elpida vlees (p.p.) voor 1 of meer personen € 29,00
 (1 ossenhaas, 1 lamsfilet, 1 varkenshaas en giros met champignonsaus) 
 
40. Fileto moschari met pepersaus 
 (ossenhaas met pepersaus en giros) € 28,00
 
41. Fileto moschari met champignonsaus 
 (ossenhaas met champignonsaus en giros) € 28,00
 
42.	 Lamsfilet	
 (3 stuks lamsfilet met giros en champignonsaus) € 26,50
 
43. Sakis vis en vlees (p.p.) voor 2 of meer personen € 30,00
  (1 zalm, 1 zwaardvis, 1 souzouki, 1 souflaki aan de spies, giros en kipfilet
 met citroen- en champignonsaus)
  (combinatie vlees en vis alleen vanaf voor 2 personen)

Alle hoofdgerechten zijn inclusief frites, rijst en salades van het buffet.
Heeft u een allergie en/of een dieetwens? Meld het ons.

gerechten van de grill



44. Kalamaria  € 18,50
 (gefrituurde inktvisringetjes)
 
45.	 Xifia		 €	23,00
 (zwaardvis van de grill met knoflook- en citroensaus)  
 
46. 8 gepelde scampi’s met kruidenboter € 24,00
  (uit de oven)
 
47.	 Zalm		 €	23,50
 (gegrilde zalm met citroensaus)
 
48. Tsipoura  €  23,50
 (verse hele dorade van de grill met citroensaus) 
 
49.	 Kampaliao	file		 €	22,00
 (witte visfilet met citroensaus)
 
50. Thallasa vis (p.p.) voor 1 of meer personen  € 29,00
 (1 zalm, 1 zwaardvis, inktvisringen en scampi’s met citroensaus)
 

visgerechten

Alle hoofdgerechten zijn inclusief frites, rijst en salades van het buffet.

Heeft u een allergie en/of een dieetwens? Meld het ons.



51. Moussaka                       € 19,50
 (combinatie van gehakt, aardappel, aubergine, courgette en melksaus)
 
52. Moussaka vegetarisch € 18,00
 (vegetarisch, groenten, aardappel, aubergine, courgette en melksaus)
 
53. Kokinisto stifado € 22,00
 (mals kalfsvlees met uitjes en tomatensaus)
 
54. Kokinisto kritharaki € 22,00 
 (mals kalfsvlees met uitjes, tomatensaus en Griekse pasta)
 
55. Arni stifado € 24,00
 (malse lamsbout uit de oven met uitjes en tomatensaus)
 
56. Arni kritharaki  € 23,50
 (malse lamsbout met tomatensaus en Griekse pasta)
 
57.	 Konain	stifado	 €	23,00
 (konijn met uitjes en tomatensaus)

ovengerechten

Alle hoofdgerechten zijn inclusief frites, rijst en salades van het buffet.

Heeft u een allergie en/of een dieetwens? Meld het ons.


