“Even voorstellen.
Mijn naam is Dimitris Karafillakis.
Ik ben geboren in Sofiko, een klein
dorpje in het noord-oosten van
Griekenland.

Mijn vrouw leidt vanaf het begin de
keuken. Zij geeft iedere dag de
garantie op kwaliteit van de
ingrediënten. Mijn zoon en ik zijn de
gastheren. Achter ons staat een
fantastisch team van medewerkers.
Elk gerecht wordt voor u à la minute
bereid. Soms neemt dat even tijd in
beslag bij verschillende combinaties.
Gun uzelf en ons de tijd. Heeft u een
keer haast, dan kunt u een van de
medewerkers gerust aanspreken.
Wij zullen ervoor zorgen uw bestelling
te bespoedigen.
Bent u tevreden, dan horen wij het
graag. Mocht er toch iets niet naar
wens zijn, vertel het ons gerust. Wij zullen
er alles aan doen om dit voor u te
herstellen.
Uiteraard houden wij rekening met
gasten die vegetarisch zijn, allergie of
andere dieetwensen hebben.
De vermelde allergen per gerecht zijn
gebaseerd op de informatie van onze
leveranciers en kunnen ook enkel
sporen bevatten.
Vraag naar onze mogelijkheden. “

UW GASTHEER AAN HET WOORD

Inmiddels woon ik alweer 48 jaar in
Nederland en ben ik 35 jaar geleden
voor mijzelf begonnen in de horeca.
Samen met mijn vrouw Georgia en
zoon Jannis heb ik in 2013 dit restaurant
geopend. Het restaurant is mijn familie.
Letterlijk en figuurlijk.

ELLINIKO TRAPEZI (min. 2 pers) /
GREEK DINNING

32.5

Proef en ervaar de heerlijke Griekse manier van
tafelen. Onze kok heeft voor u een tafel samengesteld bestaande uit 4 gangen. Een mix van
koude en warme voorgerechten. Vlees van de
grill voor hoofdgerechten en natuurlijk een
heerlijk nagerecht. Gaat u mee op een culinaire
rondreis door Griekenland?

Pita met kruidenboter
Greek bread with garlic butter

4

Tzatziki
Romige yoghurt-dip met kruiden, knoflook en
komkommer
Creamy yoghurt-dip with herbs, garlic and
cucumber

5.5

Griekse tapenade
Viskuit, pikante feta mousse, aubergine salade
Fish spawn, spicy feta mousse, roasted eggplant
dip with herbs ad garlic

6.5

Mezze
Griekse olijven, peperoni’s en feta kaas
Greek olives, peperoni and feta cheese

7.5

Bruschetta
Met verse tomaat, basilicum en knoflook
With fresh tomato, basil and garlic
Pantzari
Frisse mousse van rode bieten en yoghurt, met
pita brood
A fresh mousse of yogurt and beetroot, with
Greek bread

5

7.5

# ELLINIKO TRAPEZI

STARTERS / TO SHARE OR NOT TO SHARE

# STARTERS

Taste and experience the delicious Greek way of
dining. Our chef offers you a table consisting of 4
courses. A mix of cold and warm starters. Meat from
the grill for main dishes and of course a delicious
dessert. Are u coming with us on a culinary tour in
Greece?

KOUDE VOORGERECHTEN / COLD APPETIZERS

Dolmadakia
Gevulde wijnbladeren
Grape leaves stuffed with rice

5.5

Carpaccio
Ossenhaas, Parmezaanse kaas, kappertjes,
pijnboompitten en pesto-dressing
Beef tenderloin, parmesan cheese, capers, pine nuts
and dressing

10

Gerookte zalm
Met een aroma van verse pepers
Smoked salmon with an aroma of fresh peppers

10

Garnalen cocktail
Garnalen met huisgemaakte cocktail saus
Shrimp salad with homemade sauce

9.5

Tonosalata
Mousse van tonijn
Mousse of tuna

9.5

Pikilia
Diverse koude voorgerechtjes
Mix of cold appetizers

12.8

SALADES / SALADS
Griekse salade
Tomaat, komkommer, paprika, ui, feta en olijven
Tomato, cucumber, bell pepper, onion, feta and olives
Salade Geitenkaas
Prosciutto, geitenkaas, pijnboompitten, veldsla,
seizoensvrucht en dressing
Proscuitto, goat cheese, pine nuts, lamb’s lettuce,
season fruit and dressing

7.8

10.5

Salade special
9.3
Sla, saganaki, walnoten, granaatappel, sinaasappel en
mosterd honing dressing
Lettuce, baked sheep cheese, walnuts, pomegranate,
orange and mustard honey dressing

# SALADES

6

# KOUDE VOORGERECHTEN

Caprese
Mozzarella, tomaat, verse basilicum en pesto-dressing
Mozzarella, tomato, fresh basil and pesto dressing

WARME VOORGERECHTEN / HOT APPETIZERS
PortoBello
Gevuld met feta, pesto en jonge kaas
Stuffed with feta cheese, pesto and cheese

9.8

Boujourdi
Gesmolten fetakaas in een pikant sausje van tomaat
Melted feta cheese in spicy tomato sauce

7.8

Saganaki
Gebakken schapenkaas
Baked sheep cheese

7

Talagani
Griekse schapenkaas, honing en sesamzaadjes
Greek sheep cheese, honey and sesam seeds

8

Courgetteballetjes
Met dip
Fried zucchini balls with dip

7

Gehaktballetjes
Met tomatensaus
Meatballs with tomato sauce

7

Ossenhaaspuntjes
Gebakken en geblust met ouzo
Beef tenderloin dots baked and flamed with ouzo

9

Kalamaria
Gebakken inktvisringetjes met citroendressing
Fried calamaris (squid rings) with lemon dressing

8

Scampi’s
Met chillisaus
Shrimps with chilli sauce

10.5

Pikante mosselen
Afgeblust met ouzo
Spicy mussels extinguished with ouzo

9.5

Octopus
Gegrild met stukjes paprika en ui, citroen-olijfolie dressing
Grilled with pieces of bell pepper and onion, lemon-olive oil
dressing

10

Saganaki garides
Garnalen in pikante saus met feta kaas
Shrimps in spicy sauce with feta cheese

10

SOEP / SOUP
Soep van de dag
Soup of the day

5

# SOEP

6.8

# WARME VOORGERECHTEN

Flogeres
Bladerdeegrolletjes gevuld met kaas
Puff pastry rolls stuffed with cheese

VOOR DE KINDEREN (T/M 12 JAAR)/ CHILDRENS MENU
Kipfilet met friet en appelmoes
Chicken breast with fries and apple sauce

10.3

Gyros met friet en appelmoes
Gyros with fries and apple sauce

10.3

Suflaki met friet en appelmoes
Pork skewer with fries and apple sauce

10.3

9

Kinder penne carbonara
Penne carbonara

9

Penne tricolore
Met spinazie, kip, pijnboompitten, witte wijn en room
With spinach, chicken, pine nuts, white wine and cream

13.5

Penne quattro formaggi
4 soorten kaas
4 different kinds of cheese

13.5

Spaghetti carbonara
Met bacon, witte wijn en room
With bacon, white wine and cream

13.5

Fusilli alla Greca
Zongedroogde tomaat, feta, olijven, paprika en knoflook
Sun dried tomatoes, feta cheese, olives, bell pepper and garlic

15

Tagliatelle all’ emiliana
Met gehakt en tomatensaus
With minced meat and tomato sauce

15

RISOTTO / RISOTTO
Risotto Pollo
Kip, broccoli en witte wijn
Chicken breast, broccoli and white wine

15

Risotto el Funghi
Shiitake, oesterzwam, champignons en witte wijn
Shiitake mushroom, oyster mushroom, mushroom and white wine

15.5

Risotto Gamberetti
Garnalen, courgette, cherry tomaatjes, peterselie en witte wijn
Shrimp, zucchini, cherry tomato, parsley and white wine

15.5

# RISOTTO

PASTA’S / PASTA

# VOOR DE KINDEREN

# PASTA’S

Kinder spaghetti bolognese
Spaghetti bolognese

UIT DE GRIEKSE KEUKEN / GREEK CUISINE

Suzuki Schotel
Gekruid gehakt en tzatziki
Minced meat and tzatziki
Suflaki Schotel
4 spiesjes varkensvlees
4 pork skewers

15.2
15

15.8

Bifteki Schotel
Gehakt gevuld met fetakaas
Minced meat filled with feta cheese

16

Hermes Schotel
Suzuki, gyros, suflaki en schnitzel
Minced meat, gyros, pork skewer and schnitzel

18

Moussaka
Laagjes aardappelen, aubergine, gehakt en bechamelsaus
Layers of potatoes, eggplant, minced meat and bechamel sauce
O mezes tou bekri
Gesneden ossenhaass, varkenshaas en groenten, afgeblust met
metaxa-cognac
Sliced beef and pork tenderloin with vegetables, flamed with
metaxa-cognac
Lamsbout (stoofpotje)
Met stifado of melitzana (sjalotten of aubergine)
Leg of a lamb, stew, with shallots or eggplant
Vegetarische Schotel
Samenstelling van Griekse vegetarische hapjes
Composition of Greek vegetarian snacks

Griekse schotels worden geserveerd met koolsalade en rijst.
Greek dishes are served with coleslaw and rice.
Om voedselverspilling tegen te gaan zijn wijzigingen in gerechten
niet toegestaan.
To reduce food waste we do not allow any change in dishes.
No waste, just taste

17.8

20

19.5

18

# UIT DE GRIEKSE KEUKEN

Gyros Schotel
tzatziki

GRILL GERECHTEN / GRILL DISHES

19

Varkenshaasje
Met fetasaus
Pork tenderloin with feta sauce

19

Gevulde lamsfilet
Vulling van fetakaas en zongedroogde tomaten, rozemarijnsaus
Lamb stuffed with sun dried tomatoes and feta cheese and rosemary sauce

20.3

Lamskoteletjes
Lamb chop

19.3

STEAKS / STEAKS
Ossenhaas
225 gram, Brazilië, pepersaus
Beef tenderloin, 225 grams, Brazil, pepper sauce

23

T-bone steak
350 gram, Nederland, kalf, kruidenboter
350 grams, Netherlands, Veal, garlic herb butter

23

Rib-eye steak
265 gram, Nieuw Zeeland, Gorgonzola saus
265 grams, New Zealand, Gorgonzola sauce

23

Tomahawk steak *Smaakexplosie* AANRADER
Vanaf 800 gram, Australië, voor 1 of meerdere personen
800 grams or more, Australia, to share or not to share

dagprijs

# GRILL GERECHTEN

Kipfilet
Met een saus van Masticha likeur
Chicken breast with a sauce of Masticha (Greek liqueur)

# STEAKS

20.5

Mixed Grill
Lamskotelet, kipfilet, suzuki, schnitzel en gyros
Lamb chop, chicken breast, minced meat, schnitzel and gyros

VIS GERECHTEN / FISH DISHES
Zalmfilet
Met citroen-olijfolie dressing
Salmon with lemon-olive oil dressing

21

Zwaardvisfilet
Met citroen-olijfolie dressing
Swordfish with lemon-olive oil dressing

22

Dorade Royal
Met citroen-olijfolie dressing
Royal sea-bream with lemon-olive oil dressing

22.3

Zeebaars
Rozemarijn, Oregano, citroen-olijfolie dressing
Sea bass, rosemary, oregano, lemon-olive oil dressing

22.5

Scampi’s
Met een vleugje verse knoflook, gebakken in een saus van tomaat
Shrimps with a touch of fresh garlic, baked in a sauce of tomato
Mix vis
Slibtongetje, zalmfiletje, rode poon en gepaneerde mosselen
Dover, salmon fillet, red mulled and breaded mussels

-Zeebaars wordt als hele vis
opgediend, met graad!
-Tonijn steak, altijd vragen
hoe de bereidingswijze hoort
te zijn.
- Scampi’s worden opgediend
met kop en staart.

23

24.5

26

# VISGERECHTEN

Tonijn steak
Oregano, citroen-olijfolie dressing
Tuna, oregano, lemon-olive oil dressing

2.5

Koolsalade
Coleslaw

2.5

Extra Pita
Greek bread

2.5

Aardappelen uit de oven
Oven roasted potatoes

3

Rijst met tomatensaus
Rice with tomato sauce

3

Gigantes
Grote witte bonen in tomatensaus
White beans in tomato sauce

3

Extra gyros

5.5

Gestoofde groenten
Steamed vegetables

6.5

SAUZEN / SAUCE
Knoflook
Garlic

2.5

Champignon
Mushroom

2.5

Peper
Pepper

2.5

Rozemarijn
Rosemary

2.5

Feta
Feta

2.5

Mayonnaise

0.5

Ketchup

0.5

Curry

0.5

Chili

0.5
“If there’s no Greek cuisine in heaven, I’m not going!”

# BIJGERECHTEN

Friet
Fries

# SAUZEN

BIJGERECHTEN / SIDE DISHES

