DAGMENU’S
DAGMENU BIFTEKI

Bifteki, varkensfilet, giros, friet rijst, tzatziki en koolsalade

DAGMENU MIX

Spiesje van ossenhaas, kipfilet en varkenshaas met
giros, friet, rijst, tzatziki en koolsalade

DAGMENU KIP

2 spiesjes van kip met ui en paprika, friet, rijst,
tzatziki en koolsalade

Kijk voor de gerechten met lactose of gluten op de laatste pagina.

15,25

17,25

15,25

VOORGERECHTEN
Stokbrood

Met knoflooksaus en kruidenboter

SOEPEN

4,75

Tomatensoep

5,25

Uiensoep

5,25

Ambachtelijke tomatensoep met gehaktballetjes en groente
Licht gebonden, pittige soep

KOUDE VOORGERECHTEN
Tzatziki

5,75

Olijven

4,75

Feta

7,25

Griekse Salade

8,25

Griekse yoghurt, met knoflook, komkommer en kruiden
Verschillende soorten Griekse olijven
Griekse schapenkaas met olijfolie
Salade met tomaten, komkommer, paprika, uien, sla, fetakaas, dressing en olijven

Diavora

Verschillende warme en koude voorgerechten voor 2 personen

Alle voorgerechten worden geserveerd met stokbrood m.u.v. calamaris en tiropita
Kijk voor de gerechten met lactose of gluten op de laatste pagina.

18,25

VOORGERECHTEN
WARME VOORGERECHTEN
Gevulde champignons

8,25

Gegrilde aubergines en courgettes

8,25

Dolmadakia

8,25

Tiropitta

8,25

Gehaktballetjes

8,25

Feta

8,75

Slakken

8,25

Garnalen

8,25

Mosselen

8,75

Calamaris

8,75

Gevuld met spek en gegratineerd met knoflook-roomsaus
Geserveerd met ambachtelijke tomatensaus
Wijnbladeren gevuld met rijst en gehakt, overgoten met ambachtelijke tomatensaus
Bladerdeeg gevuld met fetakaas
In een licht pikante ambachtelijke tomatensaus
Keuze uit:
• gegrilde fetakaas in folie
• gegratineerd feta met ui, paprika en tomaat
• gepaneerde feta met ei en bloem
Half dozijn wijngaardslakken, gegratineerd met roquefortsaus
Gegratineerd in knoflook-roomsaus
Gebakken mosselen met prei, tomaten en uien
Gebakken inktvisringen, geserveerd met knoflooksaus

Alle voorgerechten worden geserveerd met stokbrood,
met uitzondering van tiropitta en calamaris.

Kijk voor de gerechten met lactose of gluten op de laatste pagina.

HOOFDGERECHTEN
GERECHTEN VAN DE GRILL
Giros

17,75

Mix Kreta

19,75

Lamskoteletten

29,75

Mix Grill

25,75

Mix Mykonos

27,75

Varkenshaas

20,00

Tournedos

29,75

Lamshaas

24,75

Met giros, stukjes ui en tzatziki of gegratineerd met kaas en champignonroomsaus
2 biftekis, 1 souflaki met giros en tzatziki
5 lamskoteletten met giros en tzatziki
Spies van ossenhaas, varkenshaas, bifteki, paprika en ui met giros en tzatziki
1 souflaki, 1 ossenhaas, 1 lamskotelet, 1 varkensfilet, 1 bifteki met giros en tzatziki
Opengesneden gegrilde varkenshaas met champignon-roomsaus
Ossenhaasbiefstuk
Keuze uit kruidenboter, peper-roomsaus of champignon-roomsaus
Keuze uit kruidenboter, peper-roomsaus of chamignon-roomsaus

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met rijst en tzatziki.
Frites en koolsalade kunt u onbeperkt bijbestellen.
Kijk voor de gerechten met lactose of gluten op de laatste pagina.

HOOFDGERECHTEN
SPECIALITEITEN VAN HET HUIS
Stifatho

29,75

Aphrodite

23,75

Mousaka

18,75

Stroganoff

29,75

Kipschotel

18,75

Gebakken ossenhaas en sjalotjes, afgeblust met rode likeursaus
Gebakken varkenshaasreepjes in metaxa-roomsaus en fetakaas
Een ovenschotel van laagjes aubergine, aardappelen, ambachtelijk gehakt,
overgoten met bechamelsaus en geraspte kaas
Gebakken ossenhaasreepjes met paprika en ui in een pikante tomatensaus
Gebakken kipfiletreepjes met paprika en ui.
Keuze uit roomsaus of stroganoffsaus

Vegetarische schotel
Verschillende gebakken verse groenten of verschillende gebakken verse groenten
gegratineerd met kaas en champignon-roomsaus en tzatziki

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met rijst.
Frites en koolsalade kunt u onbeperkt bijbestellen.
Kijk voor de gerechten met lactose of gluten op de laatste pagina.

18,00

HOOFDGERECHTEN
VISGERECHTEN
Calamaria

19,00

Gegrilde zalmtournedos

23,00

Scampi’s

20,00

Mix Vis

26,00

Krokant gebakken inktvisringen
Met dillesaus

Gegrild of gebakken scampi’s met paprika, ui en knoflook
Scampi’s, inktvisringen, zalmfilet en rode mulfilet met paprika, ui en knoflook

SCHOTELS VOOR 2 PERSONEN
Mix Olympic

52,25

Poseidon Mix

50,25

2 souflaki’s, 2 ossenhaasbiefstukjes, 2 bifteki’s, 2 lamskoteletten,
2 varkensfilets met een Griekse salade en tzaztiki
2 scampi’s, 2 zalmfilets, 2 rode mulfilet, inktvisringen met paprika, ui en knoflook
en een Griekse salade

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met rijst.
Frites en koolsalade kunt u onbeperkt bijbestellen.
Kijk voor de gerechten met lactose of gluten op de laatste pagina.

HOOFDGERECHTEN
VOOR DE KLEINE GAST
Kindermenu

9,00

Met giros, frites, mayonaise en koolsalade
Keuze uit een bifteki, souflaki of extra giros

EXTRA BIJGERECHTEN
Rijst

4,50

EXTRA SAUZEN
Champignon-roomsaus

3,50

Frites

4,50

Peper-roomsaus

3,50

Witte bonen

4,75

Rode pikante tomatensaus

3,00

Gebakken uien
en champignons

5,75

Mayo

0,50

Vers gebakken groenten

7,75

Ketchup

0,50

Mousaka ½

7,75

Curry

0,50

Pita los

3,00

Knoflooksaus

1,50

Peperonies

3,75

1 bol tzatziki

1,75

Kruidenboter

1,50

Kijk voor de gerechten met lactose of gluten op de laatste pagina.

DRANKEN
HUISWIJNEN
Witte droge wijn
Rode droge wijn
Witte wijn, lichtzoet
Rode wijn, lichtzoet
Rosé
Retsina
Mavrodaphne, zoet
Samos, zoet

FRISDRANKEN
Coca Cola
Coca Cola zero
Coca Cola cherry
Fanta orange
Fanta cassis
Sprite
Tonic
Bitter lemon
Rivella
Ginger Ale
Fuze Tea sparkling
Fuze Tea green
Fuze Tea mango
Fuze Tea peach hibiscus
Appelsap

per glas

2,95

per glas

½L

3,75

10,00

1L

17,00

Fristi
Chocomel
Chaudfontaine Blauw
Chaudfontaine Rood
Chaudfontaine Blauw (0.75 L)
Chaudfontaine Rood (0.75 L)

7,50
7,50

Verse jus

3,75

BEGRIPPEN

GERECHTEN
MET LACTOSE:
Kruidenboter
Knoflooksaus
Tomatensoep
Tzatziki
Gevulde champignons
Garnalen (voorgerecht)
Mosselen
Slakken
Fetakaas
Tiropitta
Mousaka
Aphrodite
Kipschotel
Vegetarisch speciaal
Peper-roomsaus
Champignon-roomsaus
Griekse yoghurt
Baklava en ijs

GERECHTEN
MET GLUTEN:
Stokbrood
Tomatensoep
Uiensoep
Tiropitta
Saganaki
Calamaris
Diavora deels
Mousaka

BETEKENIS:
Bifteki:
gekruid gehakt
Souflaki: spies van varkenshaas
Giros:
gesneden varkensvlees
van de draaigrill

Frites en koolsalade kunt u onbeperkt bij bestellen in kleine
porties om verspilling tegen te gaan.

