
ELLENIKO TRAPEZI - GRIEKSE AVOND 

Wij heten u van harte welkom in ons restaurant!

Om te kunnen genieten van alles waar Griekenland voor staat 
bieden wij u gerechten uit de authentieke Griekse 

keuken en verwelkomen we
u met een glaasje ouzo. 

Daarnaast willen wij u wijzen op de grote variëteit aan gerechten.
 Ieder eiland en iedere provincie kent zijn eigen 

specialiteiten en tradities.

 Om iemand zomaar te verassen of kennis te laten maken met de Griekse keuken, 
beschikken wij over cadeaubonnen voor een heerlijk diner in ons restaurant. 

Wij wensen u een plezierige en sfeervolle avond toe! 
Kali orexi! - Eet Smakelijk! 



KRIA OREKTIKA - KOUDE VOORGERECHTEN
Geserveerd met vers stokbrood

1. Tzaziki                 €  5,50
              Griekse yoghurt met komkommer, knoflook en kruiden 

2. Voutiro               €  3,75
              Kruidenboter met stokbrood

3. Fetta                €  6,25
              De traditionele Griekse schapenkaas

4. Elies ke piperjes                € 5,25
              Olijven en peperoni

5.        Tiro Salata               € 6,75
              Pittige Griekse kaassalade

6.  Tarama                € 6,75
  Griekse viskuitmousse

7. Tonnos salata                         € 7,00
               Tonijnsalade op griekse wijze bereid

7a.      Kapnisto solomos             € 9,25
               Gerookte zalm gevuld met gekruide roomkaas en kappertjes
               pijnboompitten en dressing

8. Carpaccio               € 10,75
               Een uit Italië overgewaaide specialiteit van flinterdunne ossenhaas
               op een bedje van salade, met kappertjes, pijnboompitten, kaas,
               olijfolie en citroen

9. Kalamaria salata               € 7,25
              Griekse inktvissalade

10. Garides salata                         € 7,25
               Cocktail van Noorse garnaaltjes en stukjes appel in zachte 
               whiskysaus

11. Melitzano salata              € 6,75
               Auberginesalade

12. Pikilia (1 persoon of meer)                                  € 12,25
               Een combinatie van voorgerechten nummer 1, 7, 9, 10,
               11, 17 op een schaal 

13. Soep van de dag              € 5,50

29.      Choriathikisalata              € 7,00
               Griekse boerensalade van tomaat, peperoni,komkommer, 
 uien, witte kool, fetta kaas en olijven



ZESTA OREKTIKA - WARME VOORGERECHTEN 
Geserveerd met vers stokbrood

14. Skordopsomo            € 4,00
               Brood van de grill met verse knoflook en oregano

15. Keftedes             € 7,25
               Gehaktballetjes in tomatensaus

16. Tiri sto Fourno                      € 7,50
               Fetta kaas uit de oven met tomaat en ui

16a.  Fetta speciaal           €8,00
 Griekse fettakaas in bladerdeeg overgoten met ouzo, sesamzaad
 en honing

17. Dolmadakia                       € 7,25
               Gevulde wijnbladeren met gehakt en rijst

17a.    Sardeles tiganites              € 7,75
              Gebakken sardientjes met knoflooksaus en verse knoflook

18. Saganaki             € 7,50
              Gepaneerde griekse schapenkaas

18a.    Melitzanes Tiganita                     € 7,75
              Gebakken aubergine met tzaziki en kaas

19. Kalamaria             € 7,75
              Gebakken inktvisringen met knoflooksaus en verse knoflook

19a.    Kolokithia Tiganita                     € 7,75
              Gebakken courgette met tzaziki en kaas



20. Tyropita               € 6,50
               Bladerdeeg gevuld met fetta kaas

20a.    Spanakopita                         € 6,75
               Bladerdeeg gevuld met spinazie en fetta kaas

21. Midia Tiganita                         € 7,75
               Gebakken mosselen met knoflooksaus en verse knoflook

22.      Midia Saganaki                         € 8,25
               Mosselen uit de oven met tomatensaus en fetta kaas

22a.    Manitaria               € 8,00
               Gevulde champignons met gehakt en kaassaus uit de oven

24.      Scampi’s Fournou                        € 10,25
               Uit de oven met tomatensaus en fetta kaas

 25.      Scampi’s me voutiro             € 10,25
               Uit de oven met kruidenboter

SALATES - SALADES

26.      Laganosalata     € 4,00
               Koolsalade

29.      Choriathikisalata              € 7,00
               Griekse boerensalade van tomaat, peperoni,komkommer, 
 uien, witte kool, fetta kaas en olijven

29a.    Salade van de Chef             € 10,25
               Diverse sla soorten met gegrilde kipreepjes, zongedroogde tomaten, 
               pijnboompitten, croutons, kaas en dressing. 



THALASSINA - VISGERECHTEN  
Geserveerd met knoflooksaus en verse knoflook

30.   Visschotel Speciaal (2 pers)         € 42,00
            Gegrild: 2 forellen, 2 zalmfilets, 4 scampi’s
            met boerensalade en rijst

31.    Kalamaria                       € 16,00
           Gebakken inktvisringen, rijst en salade

32.   Glossis Mikres             € 18,75
           Gebakken slibtongetjes met rijst en salade

33.   Glossa (450 gr)                    € 25,00
           Gebakken verse zeetong met rijst en salade

34.   Solomos            € 18,75
           Gegrilde zalmfilet, rijst, frites en salade

35.   Poseidon schotel            € 19,75
           Slibtong, zalm, 2 gamba’ s, gebakken aardappelen  
           en boerensalade

36.   Scampi’s            € 19,75
           Gegrild of gebakken, rijst, frites en salade

37.    Santorini schotel            € 20,00
           Gebakken of gegrilde forel, scampi’s en een spies met zalm
           en kabeljauwfilet, rijst, frites en salade

38.   Suflaki Solomos           € 19,75
           Gegrild of gebakken, 2 spiezen met zalmfilet en kabeljauw,
           rijst, frites en salade

38a. Tsipoura            € 21,75
           Verse dorade gegrild of gebakken met rijst, frites en boerensalade

* U kunt ook kiezen voor onze boerensalade hiervoor rekenen wij €  2,00 extra



CHORTOFAGAGITA - VEGETARISCHE GERECHTEN

39.   Vegetarische musaka              € 15,75
           Een ovenschotel van laagjes aubergine, aardappel, champignon
           en courgette, overgoten met bechamelsaus en geraspte Griekse
           kaas, rijst en salade

40.  Yemista                € 15,75
          Tomaat en paprika gevuld met rijst en fetta , geserveerd 
          met tzaziki en salade

41.   Diafora                € 15,00
          Pitta, aubergine en aardappelen uit de oven met rijst, 
          tzaziki en salade

 

HOOFDGERECHTEN VAN DE GRILL
Geserveerd met salade en zaziki

42. Giros                           € 15,00
        Gesneden varkensvlees met rijst

43. Bifteki                                     € 15,25
        Gehakt met fetta kaas gevuld, geserveerd met giros en rijst

44. Suzuki                           € 15,00
        3 suzuki’s met giros en rijst

45. Suflaki                           € 15,25
        Vlees aan een spies, met giros en rijst

46. Kip-suflaki                          € 16,00
       2 spiezen van kipfilet, met giros en frites

* U kunt ook kiezen voor onze boerensalade hiervoor rekenen wij €  2,00  extra



47. Suflaki Speciaal                             € 18,25
        Varkenshaas aan een spies met rode saus, uien, paprika,
        giros, rijst en frites 

50. Giros Speciaal                             € 16,75
        Giros met champignonroomsaus en kaas uit de oven,
        geserveerd met frites (géén tzaziki)

51. Lamskoteletten                             € 19,25
       5 lamskoteletten met sperziebonen, giros en rijst

52. Ifigeniaschotel                             € 16,25
        4 gehaktrolletjes van de grill, overgoten met 
        champignonroomsaus rijst en aardappelen uit de oven (géén tzaziki)

53. Mixed grill                   € 19,75
        Diverse gegrilde soorten vlees met giros en frites 

54. Samos Schotel        € 16,75
        Giros met gebakken inktvis en frites 

55. Hermus Schotel        € 16,50
        Suzuki, suflaki, schnitzel, giros en rijst

56. Varkenshaas         € 18,50
         Met giros en frites

57. Dias Schotel         € 16,75
        2 lamskoteletten, schnitzel, giros, rijst en frites 
   

58. Ossenhaas         € 21,00
        Met sperziebonen, giros en rijst

59. Lamshaas          € 21,00
        Met giros, aardappelen uit de oven en rijst

60. Boeren Schotel        € 16,50
         Suflaki, suzuki, lever, giros en rijst

61. Odysseus Schotel        € 16,50
        Schnitzel, giros, suzuki, dolmadakia en rijst

62. Irodion Schotel        € 18,00
        Schnitzel, suflaki, een lamskotelet, giros en rijst

* U kunt ook kiezen voor onze boerensalade hiervoor rekenen wij €  2,00  extra* U kunt ook kiezen voor onze boerensalade hiervoor rekenen wij €  2,00  extra



SCHOTELS VOOR MEERDERE PERSONEN
Geserveerd met een Griekse boerensalade

63. Kretaschotel (2 pers)       € 41,25
        2 schnitzels, 2 lamskoteletten, 2 suzuki’ s, 2 suflaki’ s,
        giros met rijst, frites en saus van de kok

64. Meteoraschotel (2 pers)                 € 40,25
         2 varkenshaas, 2 lamskoteletten, 2 suflaki’ s, musaka,
         giros, rijst, frites en saus van de kok

65. Olympiaschotel (2 pers)       € 43,00
         2 ossenhaas, 2 kipsuflaki’ s, 2 suflaki’ s, 2 schnitzels, giros,
         rijst, frites en saus van de kok

GRIEKSE SPECIALITEITEN
Geserveerd met salade 

66. Specialiteit van de kok       € 19,75
         Ossenhaas, varkenshaas, lamshaas, giros, musaka, 
         frites en tzaziki

67. Onasisschotel                   € 22,25
        Spies met zalmfilet en kabeljauw, scampies, ossenhaas,
        varkenshaas, giros, knoflooksaus, rijst, gebakken aardappeltjes,
        tzaziki en boerensalade  

68. Bekri Meze                   € 18,75
        Pittig gekruide stukjes varkenshaas en griekse worst in pikante
        saus van tomaten, afgeblust met Metaxa 7*. Met rijst, frites en sperziebonen

69. Filetto Aphrodithe                  € 19,75
        Gegrilde ossenhaas, overgoten met Griekse paprikaroomsaus,
        rijst, frites en sperziebonen

70. Filetto Artemis                  € 23,50
        Sappig gegrilde T-bonesteak op Griekse wijze gekruid, 
        geserveerd met peperroomsaus, rijst, frites en sperziebonen

71. Psaronefri                   € 19,25
       Gegrilde varkenshaas, overgoten met een romige 
       champignonroomsaus, rijst, frites en sperziebonen

72. Exochico                    € 19,00
        Een aromatische stoofschotel van het Griekse platteland. Bereid
        in de oven met gekruid lamsvlees, diverse groenten, griekse
        aardappelen en fetta

73. Stifado                    € 17,50
       Een traditionele stoofschotel van gemarineerd lamsvlees 
       met sjalotjes en fetta 

  * U kunt ook kiezen voor onze boerensalade hiervoor rekenen wij €  2,00  extra



OVENDISHES
Geserveerd met salade

74.  Musaka          € 17,00
         Een ovenschotel van laagjes aubergine, aardappel en gehakt,
         overgoten met bechamelsaus, geraspte Griekse kaas en fetta. 
         Geserveerd met een boerensalade

75.  Lamsvlees         € 16,75
         Met spaghetti, saus en fetta

76.  Lamsvlees         € 17,50
         Met aubergine en fetta 

78.  Spaghetti         € 13,00
         Met tomatensaus en fetta 

79.  Spaghetti         € 13,50
         Met gehakt, tomatensaus en fetta 

PANNETJES
Geserveerd met boerensalade en frites

100.Kotopoulo tiganaki        € 18,75
         Pannetje met kipfilet en diverse groenten in roomsaus met fetta.
         

101.Chirino tiganaki        € 19,00
         Pannetje met stukjes varkenshaas en  diverse groenten geflambeerd 
         met metaxa 7* , geserveerd in champignonroomsaus. 



KINDERMENU’ S

80. Suflaki          € 9,00
         Met frites, appelmoes en salade

81. Giros          € 9,00
        Met frites, appelmoes en salade

82. Gehakt          € 9,00
        Met frites, appelmoes en salade

83. Kipfilet           € 9,00
        Met frites, appelmoes en salade

84. Griekse schnitzel        € 9,00
         Met frites, appelmoes en salade

SYDNODEY TIKA - BIJGERECHTEN 

Spaghetti              € 3,75   Gigantes    € 3,75
In tomatensaus            Grote witte bonen

Rizi               € 3,00  Melitzanes    € 3,75
Rijst in tomatensaus      Gestoofde aubergine

Patates Strongli             € 3,00  Patates    € 3,00
Gebakken aardappelen     Frites

Fasolaka              € 3,75   Patates Fournou   € 3,25
Sperziebonen      Griekse aardappelen
       uit de oven

Extra giros    € 7,00

saltses - saus

Saus van de kok  € 2,50   Klein bakje zaziki       € 3,75
Pikante rode saus € 2,50       Pepersaus         € 2,50
Paprikaroomsaus  € 2,50   Appelmoes         € 2,50
Mayonaise   € 0,90     Cocktailsaus         € 2,50
Ketchup   € 1,00       Champignonroomsaus      € 2,50
Knoflooksaus             € 2,50   

* Onze kindermenu’s worden enkel geserveerd aan kinderen tot en met 12 jaar



DRANKEN 

WIJNEN
Huiswijn           Imiglykos
Droge witte of rode wijn          Halfzoete witte of rode wijn

Glas   ½ liter 1 liter          Glas  ½ liter  1 liter
€ 3,50  € 9,50  € 18,75                    € 3,60  € 9,75  € 19,50  

Retsina           Samos
Zeer droge witte harswijn         Zoete muskaatwijn

Glas  ½ liter 1 liter          Glas  ½ liter 1 liter
€ 3,50  € 9,50  € 18,75                        € 3,75  € 10,50  € 20,50

Huiswijn rosé         Mavrodaphne
Zachte droge rosé wijn                       Rode likeurwijn

Glas  ½ liter 1 liter           Glas   ½ liter 1 liter
€ 3,60  € 9,75  € 19,50                                   € 3,75  € 10,50  € 20,50

BIEREN
Heineken van het vat  €  2,30      
Vaasje Heineken             €  2,60  
½ bier/ Pull   €  5,25      
Rosé bier (fles)            €  3,25  

Amstel Malt                           €  3,00      
Wit bier (fles)            €  3,25          

Radler             €  3,50
Mythos             €  3,00
Grieks bier uit de fles

           
FRISDRANKEN
Cola   € 2,50       Rivella   € 2,50
Cola light  € 2,50       Chocomel  € 2,50
Cola zero                € 2,50      Sprite   € 2,50
Tonic   € 2,50       Fristi   € 2,50
Fanta   € 2,50       Melk   € 2,50
Cassis  € 2,50       Bitter lemon  € 2,50
Appelsap             € 2,50      Ice Tea              € 2,60
Jus d’orange € 2,50                  Ice Tea green  € 2,60
Ginger ale              € 2,50
       
Spa blauw   € 2,50                  Spa rood              € 2,50
Fles (0,75l)   € 4,75       Fles (0,75l)               € 4,75
  

      



RODE WIJNEN

Kretikos          € 19,50  
Een milde, zachte wijn bereid uit de Kotsali- en Mantiliadruif van de                             € 4,00 Per glas
uitgestrekte wijngaarden van Kreta. De wijn heeft een levendige kleur
en een prettig aroma van rood fruit en kruiden. Deze wijn is geschikt bij alle 
gerechten uit de Griekse keuken.

Imiglykos          € 17,50
Een halfzoete lichte wijn bereid uit de rode druiven uit het Nemea gebied. 
De kleur van de wijn is helder en de smaak is fruitig. Deze wijn is zeer 
geschikt bij de tradionele Griekse hapjes. 

Makedonikos         € 18,50
Zachte fruitige wijn, bereid uit zongerijpte Griekse druiven. Afkomstig
uit Mecedonië, een gebied in het noorden van Griekenland. Deze wijn
past goed bij onze niet te kruidige vlees gerechten, maar heeft ook een 
zeer fijne afdronk bij vis gerechten.  De vorm van de fles is gebasseerd op
de traditionele vorm van 2300 jaar oude wijnkruik. 

Naoussa Boutari         € 20,25 
Een droge rode wijn uit Naoussa, een gebied in het noorden van Griekenland.   € 4,00 Per glas
De Xinomavrodruif zorgt voor een dieprode kleur en een zeer volle smaak. 
Uitstekend bij gegrilde vleesgerechten. 

Nemea          € 19,50
Prachtige vol rode wijn uit het gebied Nemea op het Peloponnesos, bereid uit 
de St. George druif. De bijnaam is bloed van Herakles. Bijzonder prettige
afdronk. Geschikt bij ovenschotels, grill- en wildgerechten.

Cabernet           €23,50
Sauvignon/Boutari Winery/Deze droge rode wijn van de beroemde druivensoort  € 4,50 Per glas 
Cabernet Sauvignon, heeft een dieprode kleur,rijk bouquet en een elegante volle smaak.

Agiorgitiko          € 27,50
Een dieprode droge wijn bereid uit de best geselecteerde druivensoorten.
Deze wijn wordt 36 maanden in speciale wijnvaten gerijpt en heeft 
daardoor een karakteristieke smaak en een sterke afdronk. 

ROSE WIJNEN
Rosé Sec          € 19,00
Een zachte droge rosé wijn met een vol en karakterisieke aroma. 
Deze wijn is zeer geschikt als aanvulling bij alle gerechten uit de 
Griekse keuken. 

Rosé demi-sec         € 19,50
Een zachte licht zoete rosé met een vol aroma en een sterke afdronk. 
Deze wijn is zeer geschikt voor bij de traditionele “Mezedes”. 



WITTE WIJNEN 

Kretikos          € 19,50
Een heerlijke tafelwijn van het grootste eiland van Griekenland “ Kreta” .   € 4,00 Per glas
Een droge wijn met een lichte, heldere kleur en een fruitige geur, bereid

uit de geselecteerde druivensoorten. Geschikt voor gegrillde 
vis- en vleesgerechten.
 

Makedonikos         € 18,50
Heerlijk, zachte, jonge, frisse en fruitige wijn, uit het zonovergoten Griekse
wijngebied Macedonië. Een prachtige aanvulling op gerechten uit de
Griekse keuken.
 

Imiglykos          € 17,50
Een smaakvolle lichtzoete wijn met een intens aroma en een 
karakteristieke smaak. 

Retsina          € 17,50
Een echte traditionele Griekse met hars gearomatiseerde wijn. 
Past goed bij aperatieven, visgerechten, zoetwatervissen, gevogelte,
varkensvlees en een fetta kaas. 

Moschifolero Boutari        € 23,75
Op 650 meter hoogte liggen de wijngaarden van de Peloponessus
waar deze speciale, geurige wijn vandaan komt. De wij, geperst uit
de Moschifolerodruif, heeft vele onderscheidingen gekregen en doet menig 
Franse wijn verbleken. Proef deze tongstrelende sensatie bij gevogelte, vlees
en vis-gerechten. 

Axia/ Alpha Estate        € 25,75 
Aromatische frisse witte wijn uit Amyndeo, in het noordwesten van
 Griekenland.Gemaakt van de Griekse malagouzia druif, mango, honingmeloen 
en ananas. Alpha Estate behoort tot de beste wijnhuizen van Griekenland.

Chardonnay          €24,50
Nico Lazaridi estate Een klassieker uit Griekenland. Licht gerijpt op eikenhout,   € 4,50 Per glas
met een volle smaak van tropisch fruit.

CHAMPAGNE
Griekse Cair         € 35,00
Voor als u iets te vieren heeft of gewoon voor de gezelligheid. 

       



NAGERECHTEN

85. Banaan Royale        € 6,00
        Vanille ijs met banaan, chocoladesaus en slagroom

86. Pagoto me kerasi        € 6,00
        Vanille ijs met kersen en slagroom

87. Pagoto me zesta kerasia kai liker     € 6,50
       Vanille ijs met warme kersen, slagroom en likeur

88. Pagoto me frouta        € 6,00
        Vanille ijs met verse vruchte en slagroom

89. Froutosalata         € 6,25
        Verse vruchten met slagroom 

90. Dame blanche        € 6,00
        Vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom 

91. Pagoto me zesti caramela       € 6,00
        Vanille ijs met warme caramelsaus en slagroom

92. Peponi me pagoto        € 7,00
        Halve meloen met vanille ijs en slagroom

93. Jiaourti me meli        € 6,00
        Griekse yoghurt met honing en walnoten
 
94. Baklava          € 5,50
        Grieks gebak van dun bladerdeeg, gevuld met walnoten, honing en slagroom

95. Baklava me pagoto        € 6,25
        Baklava met vanille ijs en slagroom

96. Pedigo pagoto         € 4,00
         Kinderijs met slagroom

97. Avocanto me pagoto        € 6,00
        Vanille ijs met advocaat en slagroom
  

97a. Coup Corfu         € 6,75
          Vanille ijs met rozijnen, koumkoit en slagroom

98. Koekjesdessert                                                 € 6,50
         Mousse op een bodem van chocoladebiscuit met een heerlijke topping van 
         chocolade praline koek

99. Sokolatine                   € 6,25
         Griekse chocoladetaart met ijs en slagroom 

99a.Fraules (seizoen)                     € 7,00
          Vanille ijs met verse aardbeien en slagroom 


