
   

 Mediterranean cuisine 

      

Soep &  Salades   

Soep v/d dag    €4,00 

Dagelijks vers huisbereide soep  
   
Shopska Salade    €5,50 

Salade van tomaten, uien, paprika, 

komkommer en bulgaarse witte kaas 

 

Picadillo traditional    €4,00 

Spaanse salade met tomaten, 

paprika,uien en olijfolie 

 

Tomates aliñados    €5,00 

Tomaten met kruidige dressing van  

olijfolie en knoflook 

 

Griekse salade    €5,50 

Salade van tomaten, uien, paprika, 

komkommer en feta kaas 

 

Kartofena salade   €5,00 

Bulgaarse traditionele aardappelsalade 

 

Patatas con alioli    €5,00 

Spaanse aardappelsalade met 

knoflookmayonaise 

 

Tzadziki     €5,00 

Griekse yogurtsalade met knoflook en 

komkommer 

 

Voorgerechten  

Patatas bravas    €5,00 

Gebakken aardappelen met een pittige  

spaanse salsa en alioli 

 

Tiganaki     €8,00 

Gepaneerde feta met bosbessen-port saus 

gegarneerd met honing en walnoot 

 

Kartofena kuftensa    €6,00 

Bulgaarse vegetarische gekruide 

aardappel tortillas met feta vulling 

 

 

 

 

 

Dropcheta     €6,00 

In boter gebakken kippenlevertjes 

 

Higado al ajillo    €6,50 

Kippenlevertjes op spaanse wijze bereid  

met knoflook 

 

Mediterraanse vleeswaren plank  €10,00 

Plank met iberico en balkan vleeswaren 

 

Brood met kruidenboter   €5,00 

 

Hoofdgerechten Grill 

Mixgrill Bolyari    €16,00 

Kipspies, varkenskotelet, kebapche, 

kufte, aardappelen, saus en salade 

 
Mixgrill Heraklion    €14,50 

Souflaki kip, souflaki varken, bifteki, 

aardappelen, saus en salade  

 

Ohridska Pleskavica    €12,50 

Gevulde balkanburger met feta kaas,  

aardappelen, saus en salade 

 

Varkenskrabben met bbq saus  €14,00 

In eigen keuken gemarineerde 

vleeskrabben, aardappelen, saus, en salade 

 

Spareribs sweet/spicy/pernot   €14,00 

In eigen keuken gemarineerde  

spareribs, aardappelen, saus en salade 

 

Hoofdgerechten Specials 
 

Bulgaarse smulsteen/sach  €15,00 

Verassend geserveerd, op een hete kleisteen 

gebakken vlees, keuze uit kip/varken/mix, 

groenten, aardappelen en kaas met saus en 

salade 

 

Rabo de toro a la cordobesa   €18,00 

Traditioneel bereide andalusische stoofschotel 

van ossenstaart met aardapelen, saus en 

salade 

 

 

 

 



   

 Mediterranean cuisine 

 

 

Hoofgerechten Oven 

Svinski Djolan    €18,00 

Varkensschenkel in de oven gegaard met 

aardappelen, saus en salade 

 

Codillo de cerdo en salsa española  €19,50 

Varkenschenkel uit de oven in authentieke  

bereide salsa española met aardappelen, saus 

en salade 

 

Agneshki Djolan    €18,00 

Lamsschenkel in de oven gegaard met 

aardappelen, saus en salade 

 
Codillo de cordero en salsa de Fino  €19,50 

Lamsschenkel uit de oven in een salsa van 

droge sherry, knoflook en peterselie met 

aardappelen, saus en salade 

 

Hoofgerechten vegetarisch 

 
Kashkaval pane   €12,00 

Gepaneerde jonge kaas met aardappelen, saus 

en salade 

 

Dessert 

Torta Bolyari     €6,00 

Huisgemaakte taart 

 

Melba Sofia    €6,00 

Ijs met fruit 

 

Warme dranken 

Cafe Americano   €2,30 

Espresso    €2,30 

Koffie verkeerd   €2,50 

Capuccino    €2,50 

Spaanse koffie    €6,00 

Irish koffie    €7,50

    

 

 

 

Frisdranken 

Cola     €2,50 

Fanta      €2,50 

7-up     €2,50 

Spa rood    €2,50 

Spa blauw    €2,50 

Appelsap    €2,50 

Jus d’orange    €2,50 

Ice tea     €2,50 

Alcoholische dranken 

Heineken tap     €2,50 

Heineken fles    €2,50 

Speciaal bier tap   €3,70 

Speciaal bier fles   €3,70 

Spaanse huiswijn    €3,70 

Bulgaarse huiswijn   €3,70 

Griekse huiswijn   €3,70 

Fles huiswijn     €20,00 

Binnenlands gedistilleerd  €3,00 

Whisky     €6,50 

Likeur     €4,00 

Gin     €4,00 

Vodka      €4,00 

Cognac     €6,50 

Brandy    €6,00 

Bulgaarse Rakia   €3,50 

Ouzo     €3,50 

Anis del mono dulce   €3,50 

 


