
Eet smakelijk!

VOORGERECHTEN
koud

Broodplankje LEAF     5,00
stokbrood, kruidenboter, olijven 

Melitzanosalata LEAF 9,50
aubergine salade, knoflook, kruiden

Feta Caprese LEAF 9,75
feta, tomaat, basilicum, oregano en olijfolie

Taramas 8,75
romige viskuit mousse

Tzatziki LEAF 6,75
Griekse yoghurt, knoflook, komkommer, olijfolie,
stokbrood

Tonos 10,50
tonijn met ei en paprika

Runder carpaccio 12,50
rucola, Parmezaanse kaas, pijnboompitten,
truffelmayo

Tirokafteri LEAF  8,75
pittige kaasdip, stokbrood 

warm
Dolmades 9,50
druivenbladeren gevuld met gehakt, rijst en kruiden 
geserveerd met ei en citroensaus

Keftedakia 8,50
Griekse gehaktballetjes in tomatensaus, 
aubergine puree

Midia tigani 10,50
gebakken mosselen, mosterdsaus, knoflook

Spanakotiropita LEAF 9,25
filodeeg, feta, spinazie, tzatziki

Garides Skordates 12,50
in verse knoflook gebakken garnalen

Kalamari Tiganita 9,75
gefrituurde inktvis, knoflooksaus

Feta Meli LEAF   9,50
gebakken feta in filodeeg, honing-sesamdressing 

Metsovone saganaki LEAF   12,50
gebakken gerookte metsovone kaas, 
druivencompote

Talagani LEAF  10,75
gegrilde talagani, vijgen compote

SALADES
Choriatiki LEAF 11,50
Griekse salade, feta, tomaat, komkommer, 
paprika, olijven en pepertjes.

Pantzari LEAF  9,75
rode bieten, knoflook, ui, olijfolie, 
verse kruiden, verkruimelde feta 

Kotopoulo 11,50
gerookte kip, gemengde groene sla,  
Parmezaanse kaas,honing-mosterdsaus

HOOFDGERECHTEN 
VEGETARISCH

Briam 18,50
traditioneel Grieks groentegerecht uit de oven 
met aardappel, aubergine, courgette, wortel, 
paprika, tomatensaus en feta

Papoutsakia 18,50
aubergine gevuld met uien, tomaten, 
champignons en knoflook

VOOR DE KLEINTJES
Kindermenu  13,50
keuze uit: kipspiesje, gehaktballetjes, gyros of zalm, 
geserveerd met appelmoes, friet en mayonaise

HOOFDGERECHTEN 
VLEES

Gyros schotel    17,50
geroosterde stukjes varkensvlees met tzatziki, ui,
salade en friet

Bifteki gemisto     19,50
gegrilde Griekse burger gevuld met feta en tomaten, 
geserveerd met salade, tzatziki en rijst en friet

Paidakia    28,50
5 lamskoteletjes van de grill, gemarineerd met 
verse rozemarijn en knoflook, geserveerd met salade, 
tzatziki, rijst en friet

Varkenshaas     21,50
varkenshaasmedaillons van de grill met fetasaus, 
geserveerd met salade, rijst en friet

Ossenhaas     27,50
ossenhaas van de grill, groeten uit de oven, salade,
keuze uit portsaus | champignonsaus | pepersaus

Stifado      23,50
Griekse stoofpot van rundvlees en sjalotjes in 
tomatensaus, salade, rijst en friet

 
Moussaka      20,50
ovenschotel van laagjes gebakken aardappel, 
aubergine, gehakt in tomatensaus en bechamel, 
geserveerd met salade, rijst en friet

Mixed Grill    21,50
gyros, kipspiesjes, bifteki, varkenshaas, tzatziki, 
geserveerd met salade, rijst en friet

Arni Juvetsi      23,50
lamsbout, Griekse pasta, geraspte kaas (kefalotiri)

Kotopoulo gemisto     19,50
gevulde kip met basilicum, kaas, gedroogde tomaten, 
mosterdsaus, rijst en friet

Menu voor 2 personen  57,50
gyros, bifteki, kipspiesjes, varkenshaas, lamskotelet, 
tzatziki, Griekse salade, rijst en friet

Adonis Mix (2 pers.)  55,00
gyros, varkenshaas, souflaki, bifteki, moussaka,  
Griekse salade, rijst en friet

HOOFDGERECHTEN 
VIS

alle gerechten geserveerd met groeten en salade

Vis dagschotel varieert
vraag onze bediening naar onze dagschotel

Lavraki 22,00
zeebaars, olijfolie-citroen dressing, knoflooksaus

Solomos Scharas 22,50
gegrilde zalmfilet, olijfolie-citroen vinaigrette, 
knoflooksaus

Gamba’s van de gril 28,00
5 gegrilde gamba’s (gepeld), knoflooksaus

Vis mix van de gril 27,50
zalm, zeebaars, inktvis, gamba, vissaus

Garides Juvetsi      27,50
gebakken gamba’s, Griekse pasta, geraspte feta, 
basilicum 

Tip
Het is ook mogelijk om je hele menu samen te stellen
uit verschillende voorgerechten of deze zelfs met
elkaar te delen zoals gebruikelijk in de Méditerranée.

LEAF  vegetarisch

GRIEKSE PITA’S
belegd en dichtgevouwen - wrap

Pita los      1,5
Pita gyros   8,5
geroosterde stukjes vlees met tzatziki, 
tomaat, ui, friet 

Pita souvlaki varkensvlees of kip  8,5
2 spiesen met vlees van de grill, tzatziki, 
tomaat, ui, friet 

Pita kebab   8,5
2 spiesen kebab met tzatziki, tomaat, 
ui, friet 

Pita bifteki    8,5
gegrilde Griekse burger met tzatziki, 
tomaat, ui, friet 

Pita Loukaniko    8,5
Griekse worst met tzatziki, tomaat, ui,
friet

Pita vega     8,5
vega burger met tzatziki, tomaat, ui,
friet

PALLAS ATHENE SPECIAL
A Taste of Greece (2 pers.)  57,50
geniet van een beetje traditioneel Griekenland, 
grote plank met 7x koude en 7x warme mezedes,
stokbrood en kruidenboter

ZOET
Tiramisu 9,50

Cheesecake 9,25

Griekse yoghurt 7,25
honing, walnoten

Baklavas met pistache-ijs en slagroom  8,50

Dame Blanche  7,50

Chocolade brownie  9,50
bananenijs, caramelsaus, walnoten, slagroom


