
Om te delen, 
of juist niet!

Enya (ENNOIA) is een oud-Grieks woord 

voor gevoel. Ons concept is geïnspireerd 

op traditionele Mediterraanse smaken. 

Bij ons dineert u in een ontspannen, 

levendige ambiance met gerechten die 

gedeeld worden met familie en vrienden.



DIPS
Geserveerd met pitabrood.

*Kalamata olijven &  €5,00
Mediterraanse boter.  

Trio van Auberginedip  €7,50
Feta & chilipeperdip & 
Tzatziki   

KAAS

*Manouri   €9,50
Gegrilde verse witte weikaas 
& geglaceerde zuidvruchten.

*Spanakopita   €9,50
Spinaziepuree, feta & 
krokant filodeeg.

*Feta beignets  €8,50
Feta beignets & marmelade 
van tomaat. 

*Salade dakos   €10,50
Tomaat, komkommer, 
paprika,  Kalamata olijven, 
avocado, feta & dakos.

VLEES

Carpaccio   €12,50
Black-Angus beef, dressing 
van aubergine, cashewnoten 
& spinazie, pecorino. 

Soutsoukakia  €10,50
Rundergehaktrolletjes in 
tomatensaus & fetamousse.

Lam pòlitikò  €13,50
Pulled lamsschouder, 
artisjokpuree & tuinerwten 
dille saus.

Pita kebab  €12,50
Mini pita, kebab van 
scharrelkip, auberginepuree, 
tomatensalsa & muntyoghurt.

Bourekaki  €9,50
Scharrelkip, metsovone kaas 
& krokant filodeeg.

Ossobucco   €13,50
Gebraiseerde kalfsschenkel, 
orzo & pecorinokaas.

Kalfswangetjes   €13,50
Fricasee
Slow-cooked, aardappel-
mousseline & saus van 
citroen en dille.

Pasta Spetsofai  €13,50
Mafaldine pasta, Griekse worst, 
paprika, knoflook, tomaat & 
flakes van parmesan.

Wij vragen u om uw geduld, 
indien niet alle gerechten 

tegelijkertijd kunnen worden 
opgediend. Dit hoort bij de 
Mediterraanse eetcultuur.

VIS

Solomos  €10,50
Gerookte zalm, 
mascarponecréme, 
avocadocréme, dille granola 
& pickles van rode ui.

Octopus  €14,50
Fregola, tomaat, rode wijn & 
knoflook.

Gamba’s aglio e olio  €14,50
Champagne beurre blanc, 
confit van knoflook & chili.

Kalamari  €11,50
Gesauteerde pijlstaartinktvis 
& taboulé.

Fasolada   €10,50
Witte bonen velouté met 
gerookte paling & extra 
vierge olijfolie.

VEGETARISCH

*Tempura courgette  
& aubergine   €8,50
Griekse citroen-dille yoghurt 
& knoflook.

* Courgette    €10,50
Beignets van courgette & 
kikkererwten, puree van 
bloemkool & knoflook.

*Melitsana   €9,50
Warme salade van aubergine 
& feta, saus van paprika en 
knoflook.

*Papoutsaki     €9,50
Vegetarisch gevulde 
aubergine & feta.

BIJGERECHTEN/SIDE 

Seizoensgroenten  €5,50

Citroenaardappelpuree 
uit de oven   €4,50

Frites  €3,50

Frites met gekruimelde  
feta & knoflookolie  €5,00

Groene salade  €4,50

Onze gerechten hebben 
allemaal het formaat van een 

tussengerecht. Drie á vier 
gerechten staan gelijk aan een 
volledige maaltijd. U kunt het 

helemaal zelf bepalen.

Om te delen, 
of juist niet!

HOOFDGERECHTEN / ENYA’S SIGNATURES

Lamsrack  €25,50
Fregola, verse oregano, chilipeper & vijgenmarmelade.

Tournedos  €25,50
Australisch graangevoerd weiderund, kastanjemousse, shiitake 
& truffel jus.

Risotto thallasina  €23,50
Risotto, gamba & kalamari.

Dorade & aubergine €20,50
Doradefilet, salade van aubergine & hints van tomaat.

Mixed-grill  €22,50
Souflaki van varkenshaas, bifteki, frenched rack, giros, tzatziki 
& frites.

Mousaka  €20,50
Grootmoeders style, kalfsstoofvlees & yoghurt bechamel.

*Papoutsaki €17,50
Vegetarisch gevulde aubergine & feta.

Een mooi glas wijn?
Wij serveren graag een 
bijpassend wijnarrangement á 
€6,50 per glas.

Heeft u een allergie of andere 
dieetwensen? Meld het ons! 
Voor allergenen informatie 
kunt u zich wenden tot  
onze medewerkers.

DESSERT

Wasiliki’s patisserie  €8,50
Wij informeren u graag over de desserts die Wasiliki voor u 
heeft bereid.

Dame blanche  €7,00
Vanille ijs & warme chocoladesaus.

Enya’s kaasplateau  €13,50
Selectie Griekse & Internationale kazen.

Enya’s, 
signature steak

(voor 2 personen)

New York strip van 

Hollands black angus 

(28 dagen gerijpt) van 

Slagerij Dorresteyn 

€52,50 (500 gr).


