
     Souvlaki gerechten

22,5 Souvlaki - grote varkenshaasspies

24,5 Duo souvlaki - 1 spies met varkenshaas, 1 spies met    

 ossenhaas

26,5 Rund souvlaki - spies met stukjes ossenhaas

 Alle souvlaki gerechten worden geserveerd met frites, rode rijst en een  

 saus naar keuze

     Pangerechten

29,5 Sparta steak - heerlijke Black Angus ossenhaas van 250gr. op  

 een bedje van wilde spinazie met een saus naar keuze

22,5 Bekri meze - gebakken ossenhaas, kipfilet en varkenshaas   

 met metaxasaus

20,5 Bekri meze - kipfilet met metaxasaus

 Alle pangerechten worden geserveerd met frites, rijst en salade

 

     Ovengerechten

19 Moussaka - laagjes aardappel, aubergine en gehakt overgoten  

 met luchtige bechamelsaus en kaas

20,5 Arnaki me briam - lekkere malse lamsbout met gemengde  

 groente

20,5 Wodino me briam - langzaam gegaard rundvlees met   

 gemengde groente

21,5 Stifado - langzaam gegaard rundvlees met sjalotjes

 Alle ovengerechten worden geserveerd met frites en rijst    

 (m.u.v. Moussaka)

 

     Vegetarische gerechten 

17,5 Moussaka - laagjes aardappel met groente overgoten met   

 luchtige bechamelsaus en kaas

17,5 Papoutsaki - aubergine gevuld met tomaat, champignons   

 en ui overgoten met bechamelsaus en kaas uit de oven

     Voor 2 personen

48 Mixed grill - 2 souvlaki, 2 kipfilet, 2 varkenssteak en gyros

49 Corfu grill - 2 souvlaki, 2 lamskoteletten, 2 suzuki en gyros

56 Diversen speciaal - 2 ossenhaas, 2 varkenshaas, 2 lamsfilet  

 en gyros

     Kindergerechten

7,5 Souvlaki - varkensvleesspiesje

7,5 Gyros - kleine stukjes gekruid varkensvlees

7,5 Suzuki - gekruid gehakt schijfje

7,5 Kottopoulo - lekker stukje kipfilet

7,5 Frites - met frikandel

 Alle kindergerechten worden geserveerd met frites, mayonaise en   

 appelmoes (m.u.v. Spaghetti bolognese)

 

     Extra bijgerechten

2,5 Rizi - rijst met Griekse tomatensaus
4 Briam - gemengde groente

3 Patates - frites

4 Gigantes - grote witte bonen in Griekse tomatensaus

4 Sperziebonen
 

 Sausen

4 Manitariasalsa - champignonsaus

3 Tzatziki - Griekse yoghurt met knoflook, komkommer en   

 kruiden

4 Metaxasaus, pepersaus of rode wijnsaus
1,25 Knoflooksaus of huisgemaakte cocktailsaus
0,75 Mayonaise, ketchup of mosterd



     Koude voorgerechten

4,5 Broodmandje - met huisgemaakte kruidenboter

5,5 Broodmandje - trio tapenade

5 Elies - de lekkerste zwarte olijven met pit uit Kalamata

6,5 Tzatziki - Griekse yoghurt met knoflook, komkommer,   

 kruiden en een pitabroodje

7,5 Bruschetta klassiek - met tomaten, paprika, olijven, feta, 

 basilicum en huigemaakte kruidenboter

8 Kawourosalata - Krab op een bedje van avocado en rucola

7 Feta - schapenkaas met olijfolie, origano en uienringen

7 Gtipiti - pittige feta mousse geserveerd met een    

 pitabroodje

10,5 Garidosalata - rose garnaaltjes met avocado en huis   

 gemaakte cocktailsaus

11 Solomos kapnistos - gerookte zalm met rose garnaaltjes,   

 rucola sla en een creme fraiche dressing

12 Carpaccio - dun gesneden rundvlees met Parmezaan,   

 pesto, pijnboompitten en rucola sla

9,5 Tonosalata - salade van tonijn, paprika, ui en huis   

 gemaakte cocktailsaus

26,5 Pikilia - een samenstelling van koude en warme    

 voorgerechten voor minimaal 2 personen

 

     Warme voorgerechten

8 Tiropita - bladerdeeg gevuld met feta en kruiden

8,5 Spanakopita - bladerdeeg gevuld met spinazie, feta, ui   

 en kruiden

8,75 Dolmadakia - druivenbladeren gevuld met rijst en gehakt

8,5 Keftedes - Griekse gehaktballetjes in tomatensaus

8 Midia saganaki - gebakken mosselen in pikante saus

11,5 Garides saganaki - garnalen uit de oven in pikante saus   

 met stukjes feta

9,5 Kefalotiri saganaki - Griekse boerenkaas in een krokant   

 jasje

9,75 Tiri sto fourno - feta met tomaat, peperoni, olijven en een   

 pittige saus uit de oven

9 Manitaria tiganita - gebakken champignons in kruiden-  

 boter

 Alle voorgerechten worden geserveerd met brood (m.u.v. Tiropita en  

 Spanakopita)

 

     Soepen

6,5 Kotosoupa - heerlijke Griekse kippensoep

6,5 Tomatosoupa - Griekse vegetarische tomatensoep

     Salades

8,5 Goriatiki - Griekse salade voor 1 persoon met tomaat, sla,   

 komkommer, ui, olijven en feta

16 Goriatiki - Griekse salade voor 2 personen
 

     Visgerechten

24,5 Garides - gebakken scampi’s overgoten met citroen,    

 olijfolie en knoflook 

22,5 Tsipoura - gegrilde dorade geserveerd met verse groente

22,5 Solomos - gegrilde zalmfilet geserveerd met verse groente

22 Bakaliaros - gebakken kabeljauw filet 

22,5 Lavraki - gegrilde zeebaars overgoten met olijfolie,    

 citroen en knoflook

24,5 Glosakia - drie gebakken sliptongetjes geserveerd met   

 verse groente

26,5 Thallasino trapezi - gemengde visschotel van kabeljauw,   

 mulfilet, slibtong, scampi en kalamaria

53 Thallasino trapezi - voor 2 personen

 Alle visgerechten worden geserveerd met frites, witte rijst en bijpassend  

 garnituur

 

     Grillgerechten

20,5 Dionysos grill - souvlaki, lamskotelet en gyros

19,5 Olympus grill - souvlaki, suzuki en gyros

20,5 Athene grill - souvlaki, varkenssteak en gyros

18,75 Plaka grill - kipfilet met champignonsaus

24 Mixed grill - varkenssteak, souvlaki, kipfilet en gyros

24,5 Corfu grill - souvlaki, suzuki, lamskotelet en gyros

26 Paidakia - frenched racks (vijf stuks)

26 Kalfsribeye - mals stukje vlees van het kalf op Griekse wijze  

 gebakken met champignons en een saus naar keuze

24,5 Specialiteit van de kok - kleine moussaka, souvlaki, suzuki  

 en gyros

 Alle grillgerechten worden geserveerd met frites, rijst en koolsalade


