
Vegetarische schotel
 
20.  Piato Zorba        15,00

Grote bonen, groenten, kritharaki (pasta), tzatziki,  
spanakotiropita, aardappelsalade, rijst en een salade  

Vleesgerechten van de grill
 
29.  Suwlaki         15,50

Vleesspies van malse varkenshaas 
31.  Bifteki         13,50

Gegrild gehakt, gegratineerd met kaas en ketchup  
32.  Giros         13,50

Reepjes gegrild varkensvlees
34.  Mixed grill Ermis       15,50

Giros, bifteki, varkensfilet, suwlaki
35.  Mixed grill Olympia      16,50

Bifteki (gegrild gehakt), suwlaki, lamskotelet, kipkarbonade
36.  Grill schotel (v.a. 2 pers)      40,00

Schotel met diverse soorten gegrild vlees 
40.  Kotopoulo        16,50

Malse gegrilde kipfilet  

Ovengerechten
 
45.  Musaka         16,00

 Traditioneel Grieks ovengerecht met laagjes aubergines, 
aardappel gehakt en béchamelsaus

47.  Giouwetsi*        18,00
Gestoofd lamsvlees met kritharaki (pasta), gesmolten kaas,  
en tomatensaus (*exclusief aardappeltjes)  

48.  Arnaki         17,50
Gestoofd lamsvlees met aubergines gegratineerd met feta,  
aardappels uit de oven    

49.  Stifado         17,50
Gestoofd lamsvlees met sjalotjes, aardappels uit de oven

***  Bij de grillgerechten kun u kiezen uit aardappeltjes uit de oven of friet. 
De gerechten zijn inclusief tzatziki, rijst, aardappels / friet en salade.

*** De ovengerechten zijn inclusief aardappeltjes en salade. 

*** Musaka is inclusief rijst, tzatziki en salade 

Wilt u afwijken van de kaart, overleg even met team Zorba, wellicht kunnen wij aan 
uw wensen tegemoet komen.

hoofdgerechten

Koude voorgerechten
 
1.  Feta         5,25

Griekse schapenkaas     
2.  Eliës         5,-

Olijven, pepers en feta
3.  Tzatziki         4,75

Frisse griekse kwark met knoflook en komkommer  
5.  Melitsano salata       5,50

Purée van gegrilde aubergine met knoflook en kruiden
6.  Tonos salata        6,00

Tonijnsalade        

                
Warme voorgerechten

10.  Feta speciaal        8,50
Feta uit de oven met paprika en tomaat   

11.  Spanakotiropita       5,25
Bladerdeeg gevuld met wilde spinazie en feta

15.  Keftedakia        6,00
Kleine balletjes gehakt in tomatensaus

Kindermenu’s 

50. Suwlaki  Spiesje van varkenshaas     9,75
51. Bifteki Gegrild gehakt met gesmolten kaas en ketchup  9,75
52. Giros Stukjes gegrild varkensvlees     9,75
53. Kotópoulo Gegrild kipfiletje     9,75

voorgerechten 

gebak

drank

Baklawa
Huisgemaakt Grieks gebak van filodeeg, walnoten en honing          5,50
    
Karidopita
Huisgemaakte Griekse walnotentaart met honingsiroop          5,25

Fris (blikje cola, cola light, sinas)                           2,-
Sap (flesje appel- en sinaasapplesap)             2,-
Flesje retsina (0,5 liter)              7,-
Fles rode wijn (0,7 liter)          15,50  
Mythos (flesje Grieks bier)            2,50
Ouzo (200 ml)              7,00

Door de huidige sluiting 
van de horeca kunt u weer

MAALTIJDEN LATEN BEZORGEN 
OF AFHALEN  

VAN WOENSDAG T/M ZONDAG
uitsluitend van deze kaart

Hoe werkt het?
U kunt telefonisch uw bestelling 

doorgeven 
v.a. 14:00 uur tot 19:00 uur

0251 292681
BEZORGEN  

tussen 17:00 en 20:00 uur
Wij bezorgen in Beverwijk, 

Heemskerk en Velsen-Noord 
v.a. 25,- gratis*

Betaling
Heeft u een bestelling telefonisch

 doorgegeven dan zijn er  
de volgende betalingsmogelijkheden:

- Wij sturen u een tikkie:
Na betaling verwerken wij uw bestelling en 
brengen deze naar het afgesproken adres. 

- U betaalt contant:
U kunt uw contante (gepaste) betaling 

op afstand overhandigen 
wanneer wij uw maaltijd bezorgen

* bezorgkosten onder 25,- + 2 euro.


