
3-gangen keuzemenu (€ 26,00 per persoon)
Uitsluitend van maandag t/m vrijdag

Voorgerechten
Skordopsomo (brood met verse knoflook en oregano)

Trio Delphi (trio van tzatziki, aubergine-tapenade en tonijnsalade)

Manitaria Fournou (gevulde champignons met gehakt uit de oven)

Garides Fournou (scampi’s uit de oven met tomatensaus)

Scampi’s met kruidenboter
Keftedakia (gehaktballetjes in tomatensaus)

Dolmadakia (gevulde wijnbladeren met rijst, gehakt en frisse citroensaus)

Kalamaria Tiganita (gebakken inktvisringen met knoflooksaus)

Tomatensoep (huisgemaakt)

Kippensoep (huisgemaakt)

Hoofdgerechten
Fileto solomos (zalmfilet van de grill met knoflooksaus)

Kalamaria (gebakken inktvisringen met knoflooksaus)

Tsipoura (gegrilde dorade)

Kotopoulo Tiganaki (specialiteit uit de pan, met stukjes roergebakken 
kipfilet en groenten afgeblust met witte wijn)

Giros (geroosterde varkensreepjes met tzaziki)

Sheftalia (sis kebab van varkens- en lamsvlees) 

Ouzo schotel (suflaki, kipfilet, suzuki en giros met tzaziki)

Hermes schotel (suzuki, suflaki, schnitzel en giros met tzaziki)

Santorini schotel (suzuki, suflaki, mousakas en giros met tzaziki)

Vegetarische schotel (tzaziki, saganaki, sperziebonen, gevulde paprika's, aubergine en bladerdeeg met kaas en rijst)

Kindergerechten (zie menukaart)

Nagerechten
Giaourti (Griekse yoghurt met honing en walnoten)

Vanille ijs (vanille ijs met slagroom)

Dame Blanche (vanille ijs met chocoladesaus en slagroom)

Coupe Caramela (vanille ijs met warme caramelsaus en slagroom)

Coupe kersen (vanille ijs met kersen en slagroom)

Koffie of thee

Alle gerechten worden geserveerd met rijst en frites en u kunt gebruik maken van onze 
saladebar.



KRIA OREKTIKA – KOUDE VOORGERECHTEN

1. Feta €   7,75
 De traditionele Griekse schapenkaas

2.  Tzatziki €   6,50
 Yoghurt met knoflook, komkommer en tuinkruiden

4.  Melitzanosalata €   7,10
 Auberginesalade

6.  Tonosalata €   7,50
 Tonijnsalade

7.  Garidosalata € 10,75
 Garnalencocktail

8.  Boutiro €   4,25
 Stokbrood met kruidenboter

9. Pikilia – Krya € 11,50
 Combinatieschotel van koude Griekse hapjes

10. Carpaccio € 11,75
 Dun gesneden ossenhaas met truffelsaus en parmezaanse kaas

ZESTA OREKTIKA – WARME VOORGERECHTEN

11. Keftedakia €   7,85
 Gehaktballetjes in tomatensaus

12. Dolmades €   7,85
 Gevulde wijnbladeren met rijst, gehakt en frisse citroensaus

14. Feta Saganaki €   9,25
 Gebakken fetakaas

14a. Melizanes ke Kololithia €   8,75
 Gebakken aubergine en courgettes

15. Midia Tiganita  €   8,50
 Gebakken mosselen met knoflooksaus

16. Kalamaria Tiganita €   8,75
 Gebakken inktvisringen met knoflooksaus

17. Manitaria fournou €   8,95
 Gevulde champignons met gehakt uit de oven met Parmezaanse kaas en champignonsaus

18. Garides fournou € 12,00
 Scampi's uit de oven met tomatensaus en kaas

19. Scampi's met kruidenboter € 12,00
 Met knoflook-kruidenboter en witte wijn uit de oven

20. Feta fournou € 10,75
 Fetakaas uit de oven met tomaat en ui

21. Pikilia – Zesta  € 12,25
 Combinatieschotel van warme Griekse hapjes

22. Skordopsomo €   4,50
 Brood met verse knoflook en oregano



SOUPES - SOEPEN
24. Tomatensoep €   5,00
25. Kippensoep €   5,00

SALATA - SALADES
27. Goriatiki salata €   8,10
 De klassieke Griekse salade met tomaten, komkommer, uien, paprika's, olijven en feta met een dressing 

van olijfolie

SYNODEYTIKA – BIJGERECHTEN
28. Rizi – rijst €   3,10
29. Patates – frites €   3,25
30.  Kritharaki – Griekse rijst met spaghetti €   4,50
31. Gigantes – grote witte bonen €   4,50
32. Griekse gebakken aardappeltjes €   4,50

SALTSES – SAUZEN
33. Tomatensaus €   2,75
34. Knoflooksaus €   2,75
35. Champignonsaus €   2,95
36. Pepersaus €   2,95
37. Ketchup €   0,75
38. Appelmoes €   0,75
39. Fritessaus €   0,75
39a. Kleine Tzatziki €   3,50

PSARIA – VISGERECHTEN

40. Kalamaria € 18,00
 Gebakken inktvisringen

41.  Garides € 24,25
 a. Scampi's gebakken
 b. Scampi's gegrild
 c. Scampi’s met kruidenboter, witte wijn, koksroom en tomatensaus

42. Fileto Solomos € 19,75
 Zalmfilet van de grill met knoflooksaus

43. Glossa € 21,50
 a. Gebakken slibtongetjes
 b. Gegrilde slibtongetjes

45. Lavraki € 24,95
 Gegrilde zeebaarsfilet 3 stuks

46. Mykonos schotel € 24,25
 Combinatie van gebakken zalmfilet, zeebaarsfilet, scampi's en inktvisringen

46a. Tsipoura € 21,75
 Gegrilde dorade

 Alle visgerechten worden naar keuze geserveerd met koude knoflooksaus of warme saus van de chef.



KIRIA PIATA – HOOFDGERECHTEN VAN DE GRILL
47.  Suzuki schotel € 15,50
 Gehaktballen (2) met giros en tzatziki

48. Bifteki schotel € 17,50
 Gekruid gehakt gevuld met fetakaas, giros en tzatziki

49. Suflaki schotel € 16,00
 Varkensvlees aan een spies met giros en tzatziki

50. Giros schotel € 15,50
 Geroosterde reepjes varkensvlees met tzatziki

52. Suflaki Choriatiko € 21,20
 Varkenshaas aan een spies, giros en tzatziki

53. Paidakia schotel € 24,50
 Lamskoteletjes – Franse racks

54. Fileto Arnisio € 23,50
 Lamshaas met kruidenboter

55.  Fileto Moscharisio  € 26,25
 a) ossenhaas met champignonsaus
 b) ossenhaas met pepersaus
 c) ossenhaas met kruidenboter

56. Fileto Chirino  € 21,10
 Varkenshaas met champignonsaus

57. Fileto Kotopoulo € 19,50
 Kipfilet met champignonsaus

58. Hermes schotel € 18,25
 Suzuki, suflaki, schnitzel en giros met tzatziki

60. Artemis schotel € 22,25
 Runderhaas, lamsfilet, kipfilet en giros met tzatziki

61. Ouzo schotel € 18,50
 Suzuki, suflaki, kipfilet en giros met tzatziki

62. Santorini schotel € 18,25
 Suzuki, suflaki, mousakas en giros met tzatziki

63. Mixed grill € 21,30
 Combinatie van verschillende vleessoorten, giros en tzatziki

64. Odysseus schotel € 18,30
 Suzuki, varkenshaas, schnitzel en giros met tzatziki

65. Delphi schotel € 21,50
 Suflaki, lamskotelet, varkenshaas, mousakas en giros met tzatziki

65a. Poseidon schotel € 20,10
 Lamskotelet, 1 suzuki, 1 suflaki, giros en tzatziki

SCHOTELS VOOR TWEE OF MEERDERE PERSONEN
66. Delphi schotel speciaal* € 25,40 p.p.
 Suzuki, varkenshaas, runderhaas, mousakas en giros met tzatziki

67. Sotis junior schotel* € 24,50 p.p.
 Lamskotelet, kipfilet, sheftalia en suflaki

68. Afroditi schotel* € 26,50 p.p.
 Runderhaas, lamsfilet, kipfilet, zalmfilet en scampi's met tzatziki en knoflooksaus

 * Geserveerd met naar keuze rijst, frites of gebakken aardappelen
Alle gerechten worden geserveerd met rijst en frites en u mag zelf uw keuze maken uit ons saladebuffet.



PEDIKA – KINDERGERECHTEN

70. Giros met appelmoes, salade en frites €   8,50
71. Suflaki met appelmoes, salade en frites €   8,50
74. Kipnuggets met appelmoes, salade en frites €   8,50
76. Frikandel met appelmoes, salade en frites €   8,50
77.  Kalamaria met appelmoes, salade en frites €   9,75

VEGETARISCHE SCHOTELS

79. Vegetarische schotel € 19,20
 Combinatie van verschillende Griekse gerechten zoals: Tzatziki, saganaki, spanakopita (bladerdeeg met 

spinazie), gevulde paprika's, aubergine, rijst en gigantes (witte bonen)

PIATO FOURNOU - OVENSCHOTELS

80.  Giros Meteora € 19,15
 Dun gesneden varkensvlees met kaas en Metaxasaus

81. Stifado € 22,50
 a. kalfsvlees met sjalotjes
 b. kalfsvlees met kritharaki (Griekse spaghetti met kaas)

82. Arni € 21,50
 a. lamsbout met aardappelen
 b. lamsbout met hritharaki (Griekse spaghetti met kaas)

83. Mousakas € 19,25
 Ovenschotel met gebakken aardappelen, aubergines, gehakt en bechamelsaus

TIGANAKIA - PANGERECHTEN

86. Bekris Mezes € 23,50
 Ossen- en varkenshaas bereid met verse groenten en geflambeerd met Metaxa (Griekse cognac)

87. Kotopoulo Tiganaki € 21,00
 Specialiteit uit de pan met stukjes roergebakken kipfilet in saus van champignons, paprika en ui, afgeblust 

met witte wijn

89. Vispannetje € 22,50
 Zalmfilet, roodbaarsfilet, kabeljauwfilet, zeewolffilet, heilbotfilet, inktvisringen en scampi

KREATA STO GRILL – SPIESGERECHTEN VAN DE GRILL

90. Suflaki Trikala* € 22,50
 Varkenshaas aan een spies met giros

91. Suflaki Kalambaka* € 23,50
 Runderhaas, varkenhaas en kipfilet aan een spies met giros

 * Bij deze gerechten saus naar keuze: Champignonsaus, Pepersaus, Knoflooksaus, Paprikasaus
 (vooraf aangeven aan de bediening)



SPECIAAL AANBEVOLEN

3-GANGEN MENU'S
Schotels voor twee of meerdere personen (prijs per persoon)

92. Menu Ilias € 30,50 p.p.
 Trio mezes (tzatziki, tonijn salade en aubergine salade)
 Mixed grill (combinatie van verschillende vleessoorten met giros en tzatziki)
 Grieks assortiment nagerechten

93. Menu Sotiris € 28,50 p.p.
 Keftedakia (gehaktballetjes in tomatensaus)
 Suflaki Choriatiko
 Varkenshaas aan een spies, giros en tzatziki
 Dame Blanche

94. Menu Konstadina € 20,50 p.p.
 Kalamarakia (gebakken inktvisringen)
 Gegrilde Dorade
 Coupe caramel

Alle gerechten worden geserveerd met rijst en frites en u mag zelf uw keuze maken uit ons saladebuffet.

 NAGERECHTEN
100. Coupe Delphi € 7,50
 Griekse yoghurt, honing, walnoten, ijs, vers fruit en slagroom

101. Kinderijs € 5,10
103. Coupe Kersen € 6,75
 IJs met kersen en slagroom

104. Coupe Fraoula (seizoen) € 7,10
 IJs met verse aardbeien en slagroom

106. Coupe Caramela € 6,95
 IJs met warme caramelsaus en slagroom

107. Dame Blanche € 6,95
108. Vanille ijs met slagroom € 6,25
109. Giaourti € 6,95
 Griekse yoghurt met walnoten en honing

110. Baklavas € 7,50
 Gebak van bladerdeeg met zoete vulling van noten, vanille ijs en slagroom

112. Sokolatina € 7,50
 Griekse chocoladetaart, vanille ijs en slagroom


