
De Ouzerie
tapas     mezedes&

Vlees
1.  Tostada   de   Jamon   Aioli  € 5,50
2 sneetjes geroosterd knoflookbrood met serrano

2.  Plato   de   jamon   Serrano € 5,50
met rucola, pijnboompitten & sinaasappeldressing

3.  Carpaccio € 11,50
dungesneden rauwe ossenhaas met kaas en 
pijnboompitten en rucola

4.  Pollo   piri   piri   con   aioli € 5,50
4 warme kipkluifjes met knoflook uit de oven

5.  Chorizo € 5,50
gebakken Spaanse peperworst

6.  Albondigas   con   tomate € 5,50
4 gehaktballetjes in tomatensaus

7.  Giropitakia € 6,50
bladerdeeg gevuld met gyros & tzatziki

8.  Kleftiko € 8,50
een Grieks traditioneel ingepakt rundvleesgerecht
 
10.  Dolmades € 6,00
2 wijnrank bladeren gevuld met rijst & gehakt

12.  Escalopines   a   la   Romana € 9,50
kalfsvlees in tomaten roomsaus met witte wijn

13.  Suflaki   Girino € 7,50
2 varkensvlees spiesjes met tzatziki

14.  Lomo € 7,50
2 varkenshaasmedaillons in honing-mosterdsaus

15.  Cordero   a   la   plancha € 13,75
4 gegrilde lamskoteletjes

17.  Pinchos   Morunos € 8,75
2 Moorse biefstuk spiesjes met pepersaus

18.  souzouki € 5,75
2 pikante gehaktrolletjes met uitjes en tzatziki

19.  Gyros € 6,00
Varkensvlees van het spit met tzatziki

20. Iberico  carbonade   met   cabrales   kaas € 9,50
vlees van een Spaans zwart varken met kaassaus

21. Ossenhaas € 11,50
stukje ossenhaas met saus naar keuze

Vis
22. Tostada   de   salmon   aioli € 7,00
2 sneetjes geroosterd brood met gerookte zalm

23.  Ansjovis € 6,00
ansjovis in olie op een bedje van tonijnsalade

24.  Trio   Carpaccio € 13,50
gerookte zalm, serranoham & ossenhaas

25.  Melitzano   Salata € 7,50
aubergines salade & gerookte zalm

27.  Tono   Salata € 6,50
tonijnsalade met ui & kappertjes

28.  Calamares   fritos € 7,00 
gefrituurde inktvisringen

29.  Gambas   al   Aioli € 7,00
kleine garnalen in knoflookolie

30. SARDELLEN € 6,00
gefrituurde sardientjes met knoflooksaus 

31.  Midia   Saganaki € 7,00
pikante mosselen uit de oven met tomaat & feta

32.  Ochtapodi   skaras €10,50
octopus van de gril met balsamico

33.  Psarirolakia € 7,90
zeewolfrollade met feta & gedroogde tomaat

.................................................................... ...................................................................

Vegetarisch
34.  Pan   Tostada € 4,50
2 sneetjes geroosterd knoflookbrood met tomaat
 
35.  Pan   con   Aioli   y   Tzatziki  € 4,95
Brood met huisgemaakte aioli & tzatziki

36.  Aceitunas   mixta € 4,50 
gemengde olijven

37.  pras/spanacopita € 7,00
prei/spinazietaartje in bladerdeeg

38.  Ensalada   Mixta € 6,00 
gemengde salade

40.  Fasolia   Salata € 5,00
witte bonen salade

................................................................... 

z.o.z.



De Ouzerie
tapas     mezedes&

DESSERTs
 
58.  Chocolatina € 5,90
Griekse chocoladetaart

59.  Dama   blanco € 6,00
vanille-ijs met chocoladesaus & slagroom

60.  Kinderijsje € 4,00 
2 bolletjes ijs & slagroom    
 
61.  Yaourti    Stanis  € 6,00
Griekse yoghurt met honing & walnoten

62.  Coupe   Ouzerie € 6,00
sinaasappelroomijs met Spaanse 
sinaasappellikeur & slagroom

63.  Baklava  € 6,00
zoet stukje gebak uit de siroop met een 
bolletje vanille-ijs & slagroom

64.  Muffin:  € 6,00
een verwarmde chocolade muffin met 
vanille-ijs & slagroom

65.  Grande    dessert p.p. € 9,00
uitgebreid dessert vanaf twee personen 

warme   dranken
Koffie       € 2,75

espresso       € 2,50

dubbele   espresso     € 3,25

griekse   koffie      € 3,25

Cappuccino       € 3,25

koffie   verkeerd      € 3,25

latte   macchiato      € 4,00

Thee        € 2,75

Verse   muntthee      € 3,50

speciale   koffie      € 7,50
koffie met likeur naar keuze & slagroom   

koffie   trio       € 8,50
Koffie met drie likeurtjes ernaast:
Tia Maria, Sambuca & Disaronno   

Allergie? Vraag informatie aan het personeel.

.................................................................. 

................................................................. 

Vegetarisch 
41.  Angouria  Jemista € 4,95
3 stukjes gevulde komkommer met feta salade    

43.  Goriatiki  € 6,25
Griekse boerensalade met feta

44.  Patatas   Bravas € 4,50
gefrituurde aardappelschijfjes met brava saus

45.  Papoutsaki € 6,75
aubergine met tomaat, knoflook, peterselie, 
feta & champignons uit de oven

46.  Rolakia   Melitzanes € 6,75
2 auberginerolletjes met tomaat & 
gravière kaas uit de oven

47.  Manitaria   a   la   Creme € 5,00
gebakken champignons in roomsaus

48.  Kolokithakia   Tiganita € 5,50
gefrituurde courgetteschijfjes met tzatziki

49.  halloumi   Tiganito   me   domata € 7,00
3 stukjes gegrilde Cypriotische kaas met tomaat

50.  Feta   Saganaki  € 6,00
3 puntjes gefrituurde fetakaas

51.  Bougiourdi € 7,50
3 soorten kaas met tomaat & paprika 
uit de oven

52.  Peperonata  me  feta  € 5,50
gebakken paprika’s, tomatensaus & feta

53.  Tiro  Keftedes € 5,50
3 kaasballetjes met honing & sesam

.................................................................... 

extra

Vraag de bediening naar  
de gerechten buiten de kaart om!

Geen zin om te kiezen?  
Laat je door ons verassen met een gevarieerd 
tapas arrangement voor € 25,00 p.p.   

.................................................................... 

................................................................. 


