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KINDERGERECHTEN

MEZEDES MENU

41. Souvlaki Kotopoulo, */**
spiesjes van kip

€ 10,75

45. Kolokithokeftedes,
kroketjes van courgette, feta en verse kruiden

€

4,95

42. Giros, */**
gesneden stukjes varkensvlees van de grill

€ 10,75

46. Gigantes Makedonias, */**
grote witte bonen met lichte saus van tomaat en munt

€

4,95

43. Biftekakia, */*
gehaktballetjes

€ 10,75

47. Gemista Manitaria, *
champignons gevuld met verschillende soorten kaas
en verse kruiden

€

4,95

48. Soutzoukakia Smirneïka, *
€
gehaktrolletjes in een pikante saus van tomaat en komijn

5,50

Alle kindergerechten worden geserveerd met frites,
komkommersalade en mayonaise

49. Feta Fourno, *
€ 5,50
feta bereid in de oven met kappertjes, rode paprika en tomaat

MYLOS
menu

44. GRIEKSE TAFEL
min. 2 personen, per persoon

€ 34,50

Een overheerlijk 3-gangen menu bestaande uit:
Kria ke Zesti Pikilia
(koude en warme voorgerechten)
Mix Kreas of Mix Psari
(Mix Grill, vlees of vis)
Grand dessert
(combinatie van verschillende nagerechten)
De voor- en nagerechten van dit menu kunnen gluten en/of lactose
bevatten.

50. Chortopita,
bladerdeeg gevuld met verse groenten

EXTRA’S
Groenten uit de oven
Patates fournou, aardappeltjes uit de oven
Frites
Rijst
Mayonaise
Ketchup
Extra tzatsiksaus

5,95

51. Pita Kesarias,
€
bladerdeeg gevuld met pastourma (Griekse zongedroogde
ossenhaascarpaccio), tomaat en kapnisto Metsovou-kaas

5.95

52. Tiropites,
bladerdeeg gevuld met verschillende soorten kaas

€

5,95

53. Voukoliko, */**
in de pan bereide stukjes varkensvlees, champignons
en paprika geblust met wijn

€

5,95

54. Taramasalata, **
viskuitsalade

€

55. Tyrokafteri, *
mousse van pikante Feta met zoete rode peper
Bij de gerechten waar het niet bij vermeld staat, kunt u kiezen uit
(Griekse) rijst, patates fournou (aardappels uit de oven) of frites.

€

Welkom in Mylos restaurant, sinds 2009
Authentieke Grieks/ Kretenzer keuken.
Al onze gerechten worden bereid met natuurlijke
oliën en verse producten.
In de keuken wordt gekookt op Griekse wijze
met een eenvoudige en moderne presentatie
gebaseerd op de traditionele Kreta keuken.
Wij wensen u smakelijk eten in een gastvrije en
vriendelijke sfeer.
Heeft u een allergie of overgevoeligheid voor
bepaalde voedingsmiddelen, meldt het ons.

€

5,25

5,25

Chef kok: Myron Serdes
Gastvrouw: Hetty Serdes

KAΛH OPEΞH

*gluten vrij / ** lactosevrij
€
€
€
€
€
€
€

3,50
3,50
2,95
2,95
0,75
0,75
3,25

Arnhemseweg 5E 3811 NN Amersfoort
T: +31 33 4635788

E: info@restaurantmylos.nl

www.restaurantmylos.nl
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KOUDE VOORGERECHTEN

GRILL GERECHTEN

KAAS

1. Tzatziki, *
Griekse yoghurt met ﬁjn geraspte komkommer,
verse dille en veel knoﬂook.

€

7,00

2. Kapnistos Solomos, */**
gerookte zalmﬁlet met pikante ananas

€

9,25

16. Haloumi, *
€ 9,00
gebakken kaas van Cyprus, met sinaasappelsaus en balsamico

7,75

17. Feta, *
met milde groene pepers en olijven en oregano

3. Dakos,
hard brood uit Kreta met fetakaas, olijfolie,
tomaten en oregano
4. Rode bietencarpaccio, *
met knoﬂook, vinaigrette dressing
en geschaafde Kefalograviera (griekse kaas)
5. Pikilia kria, *
keur van koude voorgerechten

€

Stokbrood
met kruidenboter en tapenade (ook evt. glutenvrij)
€

8,75

€

8,50

€

2,00

TRADITIONELE KEUKEN

€ 10,25

6. Garides saganaki, *
€ 9,00
garnalen gebakken met ouzo en een saus van tomaat en feta
7. Kalamaria, **
Inktvisringen met dille-knoﬂooksaus

€

8. Keftedakia, */**
gekruide gehaktballetjes in tomatensaus

€

10. Pikilia Zesti, */**
keur van warme voorgerechten

€

€

26. Paidakia, */**
€ 19,50
malse gegrilde lamskoteletten met een dressing van olijfolie,
oregano, citroen en knoﬂook, geserveerd met frites en tzatziki
27. Mix Grill, */**
gyros, bifteki, souvlaki, kipﬁlet en tzatziki

€ 18,50

28. Fileto Piperato, */**
Ossenhaas met pepersaus en champignons

€ 23,50

29. Olympus Bifteki Gemisto, *
€ 17,50
gegrild gehakt met feta, basilicum en zongedroogde tomaatjes

8,25

WARME VOORGERECHTEN

9 Dolmadakia, *
wijnbladeren gevuld met rijst

15. Feta saganaki,
gebakken feta met sesam en honing

9,00

9,00

30. Giros, */**
€ 15,75
gesneden geroosterd vlees, met uien, tzaziki, pitabrood en frites

18. Mousaka, *
€ 18,50
een ovengerecht opgebouwd uit laagjes aardappel, aubergine,
courgette en gekruid gehakt met een romige bechamelsaus
19. Stifado, */**
gestoofd kalfsvlees uit de oven met verse sjalotjes,
knoﬂook, tomatensaus en rozemarijn

€ 19,00

20. Juvetsi, **
€ 19,50
gestoofd lamsvlees uit de oven met
Kritaraki (Griekse pasta) in tomatensaus met geraspte feta
21. Kleftiko, *
gestoofd lamsvlees uit de oven, in bakpapier, met
groenten, aardappels, feta en knoﬂook

€ 19,50

7,00
GERECHTEN VOOR 2 PERSONEN

€ 10,75

22. Mylos special, */**
souvlaki, kip, lamskotelet, giros en ossenhaasﬁlet,
geserveerd met pepersaus en tzatziki

€ 45,50

€

5,75

12. Romige tomatensoep *

€

5,75

€ 16,50

32. Giros met bifteki, */**
€ 16,50
gesneden geroosterd vlees met 2 griekse gehaktballetjes,
uien, tatziki en frites
VEGETARISCHE GERECHTEN
33. Tarta Lachanikon,
in de oven bereide taart van bladerdeeg, groenten
en verschillende soorten kaas

€ 17,50

34. Papoutzakia, *
gevulde aubergine met groenten, honing, feta
en tomatensaus

€ 16,50

35. Briam, *
groenten uit de oven met feta

€ 17,50

VIS GERECHTEN

SOEP
11. Soep van de dag *

31. Giros souvlaki kip, */**
gesneden geroosterd vlees met 2 kip spiesjes, uien,
tzatziki en frites

23. Elliniko Plato Chef,
€ 42,50
een heerlijke schotel met diverse Griekse gerechten, mousaka,
giros, dolmadakia, feta saganaki, Papoutzakia en pitahapjes.
SPECIALITEITEN

36. Solomos Grill, *
zalm met ouzo-roomsaus en steranijs

€ 21.50

37. Kalamaria Tiganita, **
gefrituurde kalamaris met citroen en dille-knoﬂooksaus

€ 18,50

38. Mix Psari, */**
diverse soorten vis: zeebaars, zwaardvis, zalm en een
grote tijgergarnaal, geserveerd met knoﬂooksaus

€ 22,50

39. Zeebaarsﬁlet, */** met sinaasappelsaus

€ 21,50

40. Risotto van Kritaraki (griekse pasta),
met garnalen en roomsaus

€ 18,50

SALADES
13. Choriatiki, *
de alom bekende Griekse salade met tomaat,
komkommer, feta, paprika en olijfolie
14. Rode bietensalade, *
met kikker erwten, zachte kaas van Kreta en
vinaigrette dressing

€

€

€ 18,50

9,00

24. Kotopoulo Gemisto, */**
kipﬁlet gevuld met zongedroogde tomatenen, feta en
basilicum in sinaasappelsaus

€ 20,50

9,50

25. Paidakia fournou, */**
lamskoteletten uit de oven met een honing-balsamico
marinade geserveerd met frites en tzatziki

