
Om te beginnen 

Bruschetta – met tomaten, feta, uien en balsamico                                                                   5,00 

Stokbrood – met huisgemaakte kruidenboter  3,60 

Pita brood – met tzatziki                                                                                                              3,60 

Koude voorgerechten 

Tzatziki – Griekse yoghurt met komkommer, knoflook en kruiden  6,00 

Feta – Griekse schapenkaas  7,20 

Grieks plateau – combinatie van Griekse fetakaas, olijven en pepers                         7,00 

Carpaccio – rundercarpaccio met Parmezaanse kaas en pesto          10,50                                    

Trio salade – tzatziki, melitzanosalata en tonijnsalade  7,00 

Melitzanosalata – auberginemousse met knoflook en kruiden  7,50 

Tonosalata – huisgemaakte tonijnsalade  7,20 

Gtipiti – pittige fetamousse  6,50 

Pikilia – koude proeverij     10,50 

 

. 

Warme voorgerechten 

Kottosoupa – kippensoep met verse groente  5,50 

Kremmidosoupa – verse uiensoep met kaas en croutons  5,50 

Keftedes me saltsa – gehaktballetjes in pikante tomatensaus  6,50 

Manouri – zacht schapen-geitenkaas met honing, sesam, notenmix en balsamico    8,50 

Dolmadakia – gevulde wijnbladeren met rijst en gehakt, tzatziki  7,30 

Spanakotiropita – deegbladeren gevuld met spinazie en fetakaas            6,50 

Saganaki – gebakken Griekse fetakaas met honing en sesam            8,00 

Scampi – gebakken scampi met vissaus          11,20 

Midia  – gebakken mosselen in pikante saus            7,90 

Kalamaria – gebakken inktvisringen met vissaus            8,00 

Pikilia – warme proeverij           11,90 

Duo psaria – makreel met octopus op een bedje van sla overgoten 

met balsamico / citroensaus     9,00                                          

Sardeles tiganites – gebakken sardientjes            7,30 

Garnalenspies – 2 spiesen met gebakken garnalen en knoflooksaus            9,80 

Kolokithokeftedes – courgetteballetjes met tzatziki     6,80 



Salades 

Choriatiki – gemengde Griekse salade  8,50 

Solomos salata  – zalmsalade met slamix, kappertjes en citroen/dille saus  14,00 

 

 

Vegetarische gerechten 

Papoetsaki – aubergine gevuld met groente, tzatziki en gigantes  16,80 

Gemista – tomaat en paprika gevuld met rijst, tzatziki en aardappels uit de oven  16,50 

Vegetarische mousaka – schotel van laagjes aubergines, courgettes en aardappelen,  

overgoten met bechamelsaus, tzatziki  17,20 

                    

 

 

Visgerechten 

Solomos – gebakken zalm  17,90 

Tsipoura – doradefilet uit de oven met gewokte groente  21,50 

Kalamaria – gefrituurde inktvisringen  16,70 

Kalamaria me scampi – gefrituurde inktvisringen en gebakken scampi  18,80 

Kokinopsaro – roodbaars uit de oven met knoflookgarnalen en gewokte groente  24,00 

Scampi – gebakken scampi  21,00 

Diafora psaria – gemengde visschotel met zalm, inktvis, doradofilet en scampi  22,00 

 

 

 

Alle bovengenoemde visgerechten worden geserveerd met frites, salade en vissaus 

 

 

 

 

 

 



 

Vlees van de grill 

Bifteki – gekruid gehakt gevuld met schapenkaas, giros, tzatziki  15,50 

Souflaki – souflaki, giros, tzatziki  15,30 

Giros – stukjes geroosterd vlees, tzatziki  15,90 

Sirtaki – mousaka, giros, tzatziki  16,30 

Pajidakia –  lamskoteletten, giros, tzatziki  20,00 

Sia schotel  – souflaki bestaand uit kipfilet, ossenhaas en varkensfilet, 

giros en pepersaus  20,50 

Varkenshaas – varkenshaas met gebakken champignons, ui en paprika, 

champignonsaus  19,90 

Kotopoulo souflaki – kipfilet aan de spies, tzatziki   16,30 

Mezes tou bekri – schotel voor de gezellige drinker; stukjes kipfilet en- 

varkenshaas overgoten met paprikasaus en afgeblust met metaxa  19,20 

Ermis – souzuki, souflaki, kipfilet, giros  16,50 

Aris – lamskoteletten,  souflaki, giros, tzatziki  16,50 

Athene – 2 souzuki, 1 souflaki, giros  16,70 

Kotopoulo – kipfilet met champignonsaus  16,50 

Mix – ossenhaas, kipfilet, giros, tzatziki  19,80 

Varkenshaas souflaki – varkenshaas aan de spies met ui en paprika, giros  18,90 

Olympia –  lamskotelet, souzuki, kipfilet, souflaki, giros   21,50 

Olympia –  voor 2 personen  43,00 

Evros – (voor 2 personen) varkenshaas, souflaki, lamskoteletten, giros, 

mousaka en knoflooksaus  46,00 

 

 

Entrecote  – entrecote (ca 300 gr) met champignonsaus  19,20 

Filetto – ossenhaas met gewokte groente en pepersaus  23,50 

Rib eye – Black Agnus rib eye (ca 300 gr) met peper- of champignonsaus  23,50 

T- bone – (ca 450 gr) met peper-of champignonsaus  24,50 

Tomahawk – Voor de grote trek (ca 1 kg) met peper- of champignonsaus 

(minimum bereiding 40 min)  49,50 

 

 

 

Alle bovengenoemde vleesgerechten worden geserveerd met rijst, frites en salade 

 

 



 

 

 

Kindermenu’s 

Souzuki – gekruid gehakt, frites, appelmoes en mayonaise  8,00 

Kipfilet – kipfilet, frites, appelmoes en mayonaise  8,00 

Giros – giros, frites, appelmoes en mayonaise  8,00 

Souflaki – souflaki, frites, appelmoes en mayonaise   8,00 

Kalamarakia – gebakken inktvis, frites, appelmoes en mayonaise   8,00 

 

Ovengerechten 

Stifado – lamsvlees met gestoofde uien  17,50 

Mousaka – schotel van gekruid gehakt, aubergines, courgettes en aardappelen,  17,20 

overgoten met bechamelsaus, tzatziki 

Lamsvlees – met sperziebonen  17,20 

Lamsvlees – met aardappelen uit de oven  17,50 

Gemista –– tomaat en paprika gevuld met rijst en gehakt, tzatziki  

en aardappels uit de oven  16,80 

  

 

 

 

Alle bovengenoemde ovengerechten worden geserveerd met salade 



Extra te bestellen 

Tiganites patates – frites      3,00 

Rizi – rijst   2,80 

Extra giros  7,50 

1/2 mousaka  7,50 

Stokbrood  1,10 

Gebakken champignons  6,50 

Pita brood     2,00 

 

 

 

Sauzen 

Knoflooksaus  2,20 

Pikante tomatensaus  2,50 

Champignonsaus  2,50 

Vissaus  2,30 

Pepersaus  2,50 

 

 Mayonaise            1,00 

 Ketchup            1,00 



Nagerechten 

Kinderijs– met verrassing   3,80 

Pagoto frouta – ijs met verse vruchten, slagroom en aardbeiensaus  6,50 

Bananensplit – vanille-ijs, banaan, walnoten, slagroom en chocoladesaus  6,50 

Ijs met advocaat – ijs met advocaat, slagroom en chocoladesaus  6,30 

Baklava – bladerdeeg met honing en walnoten, ijs en slagroom  7,00 

Giaourti  – Griekse yoghurt met honing en walnoten  6,50 

Dame blanche  – vanille-ijs met slagroom en warme chocoladesaus  6,50 

Sokolatina – overheerlijke Griekse chocoladetaart met vanille-ijs  7,35 

Cheese cake – verfrissende, zachte cheese cake met een topping van kersen  7,35 

Pagoto karamela – vanille-ijs met slagroom en karamelsaus  6,50 

Koekjesdessert – bodem van chocolade biscuit, mousse en een 

heerlijke topping van chocolade praline en koek         7,35 

 


