
Koude voorgerechten_________________________ 
 
Tirosalata          €5,50 
Een pikante mousse van feta kaas op een bedje van salade. 
 
Tzatziki          €4,95 
Het bekende Griekse gerecht gemaakt van  yoghurt, komkommer, knoflook                
en kruiden. 
 
Carpaccio         €9,95 
Dungesneden ossenhaas met kaas, pijnboompitten, truffelmayonaise en sla.  
 
Tonosalata         €7,95 
Fijne tonijnsalade op smaak gebracht  met kruiden en kappertjes, op een              
bedje van salade. 
 
Griekse zalm         €8,95 
Gerookte zalm met kappertjes, ui, dressing en sla. 
 
Proefplank (minimaal 2 personen)      €8,95 p.p. 
Laat u verrassen 
 

Warme voorgerechten________________________  
 
Dolmadakia          €5,50 
Gevulde wijnbladeren met gekruide rijst, overgoten met tomatensaus.  
Dit gerecht wordt geserveerd met tzatziki. 
 
Keftedes           €7,95 
Gegrilde gehaktballetjes overgoten met tomatensaus. 
 
Spanakopita         €5,50 
Bladerdeeg gevuld met gekruide spinazie en feta kaas. 

Garides tiganites        €8,95 
Garnalen in knoflook roomsaus. 

Saganaki          €5,95 
Gegratineerde griekse feta kaas uit de oven. 



Soepen_____________________________________ 
 
Romige tomatensoep       €4,95 
Met een vleugje room 
 
Uiensoep          €4,95 
Met een kaascrouton 
 
Mosterdsoep         €4,95 
 
Champignonsoep        €4,95 
 
Alle soepen worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter. 
 
Kindergerechten_______________________ _____ 
 
Frietjes met frikandel        €5,95 
 
Frietjes met kipfilet           €7,25 
 
Frietjes met spareribs        €7,25 
 
Frietjes met biefstuk        €9,95 
 
De kindergerechten worden geserveerd met saus naar keuze. 
 
Bijgerechten________________________________ 
 
Frietjes          2,75 
 
Gebakken groentes        3,95 
 
Champignonsaus/ pepersaus/ zigeunersaus   2,95 
 
Heeft u een speciaal dieet of een allergie meld het bij een medewerker 
van ons. 



Grill gerechten________________________  _______ 
 

Gyros           €15,95 
Geroosterd varkensvlees van de draaigrill. 
 
Bifteki           €16,95 
Gekruide gehaktschijf gevuld met feta kaas op een bedje van gyros.  
  
Paidakia           €21,50 
Lamskoteletten met gyros.  
 
Apollo schotel         €17,95 
Souvlaki, bifteki, kipfilet en gyros. 
 
Mix Grill          €17,95 
Souvlaki, kipfilet, sparerib en gyros. 
 
Saté           €14,95 
Gegrilde kip van de grill met satésaus. 
 
Spareribs          €17,25 
Heerlijke gemarineerde varkensribbetjes. 
 
Mix Aphrodite           €18,95 
Grote spies van ossenhaas, varkenshaas en kipfilet met paprika, ui en gyros.  
 
Achilles            €16,95 
Grote spies van kipfilet met paprika en ui.  
 
Zeus schotel          € 21,50 
Biefstuk, lamskotelet en gamba’s. 
 
Varkenshaas          €19,95 
Gegrilde varkenshaas met champignonsaus 
 
Mix Hermes          €19,95 
Biefstuk, lamskotelet en gyros.  
 
 
 



Steaks                                __________________  ____ 
 

Tournedos          €26,95 
 
Entrecote          €21,95 
 
Ribeye           €22,50 
 
Al onze steaks worden geserveerd met kruidenboter, pepersaus of champignonsaus. 
 
Oven & Pan gerechten         _________    __________ 
 
Stifado           €18,95 
Traditioneel Grieks stoofpotje met Griekse uitjes en rundvlees. 
 
Bekri meze          €19,95 
Gebakken varkenshaas, ossenhaas, paprika, en ui geserveerd in roomsaus. 
 
Kotopoulo           €15,95 
Gebakken kipfilet in zoet pittige saus. 
 
Schnitzel           €16,50 
Met gebakken groentes en saus naar keuze: champignonsaus of zigeunersaus. 
 
Moussaka         €17,95 
Ovenschotel met aardappels, gehakt en groenten, overgoten met bechamelsaus. 
 
Vegetarisch gerechten_________________________ 
 
Lachano me tiri         €15,50 
Groenten uit de oven in roomsaus, gegratineerd met kaas. 
 
Mousaka vegetarische|       €15,95 
Ovenschotel met aardappels en groenten, overgoten met bechamelsaus. 
 
Diafora           €16,95 
Aubergines gevuld met groentes en fetakaas uit de oven. 
 



Vis gerechten__________________________  ___ __  
 
Zalm            €19,95 
Zalm van de grill geserveerd met een wittewijnsaus. 
 
Trio van vis         €21,95 
Gebakken sliptong, inktvis en garnalen. 
  
Garides tiganites         €18,95 
In knoflook gebakken garnalen. 
 
Calamares krokant        €17,95 
Gebakken inktvis, geserveerd met roomsaus. 
 
 
Mix schotels (minimaal 2 personen) __________          ___  
 
Mix Poseidon            €22,95 p.p.  
Gegrilde zalmfilet, garnalen, sliptong en calamares, geserveerd met gebakken 
groentes. 
 
Mix de Markies          €23,95 p.p. 
Gyros, kipfilet, souvlaki, lamskotelet en ossenhaas geserveerd met gebakken 
groentes. 
 
 
Mix van vlees en vis         €25,95 p.p. 
Laat u verassen door onze kok. 
 
	
Bij al onze hoofdgerechten wordt standaard een aardappelgarnituur, 
salade en rijst geserveerd.  
	


