
Restaurant ZORBA DE GRIEK Beverwijk

Menukaart 1e en 2e kerstdag
AFHALEN & BEZORGEN MET KERST*

*Als de horeca gesloten blijft

Alle gerechten kunt u tot en met woensdag 23 december bestellen.
(i.v.m. met inkoop en bezorg / afhaalschema)

optie 1: 
Om thuis op te warmen
onderstaande gerechten
alleen afhalen tussen 14:00 
en 17:00 uur op beide dagen

HOOFDGERECHTEN:

A. Stoofpotje van lamsvlees
B. Musaka     
C. Gebakken kalkoenreepjes in (rode)saus
D. Malse varkensfilet met champignonsaus
C.  Kabeljauwfilet op een bedje van  

aardappelschijfjes en groente
D. Gevulde groenten uit de oven (vega)

De gerechten worden geserveerd met 
krieltjes, rijst, salade en tzatziki

Voor- en nagerechten kun u van de a la carte 
kaart bestellen (z.o.z.)

optie 2:
A la carte afhalen of bezorgen
tussen 16:00 en 20:30 uur

Stel zelf uw menu samen van de a la 
carte menukaart

Maak uw keuze en geef deze tot en met 
woensdag 23 december door. U kunt voor- 
hoofd- en nagerechten bestellen. Alleen een 
hoofdgerecht is ook mogelijk. Wij bezorgen 
vanaf 30,-

Omdat wij drukte verwachten en u zo goed 
mogelijk van dienst willen zijn adviseren wij 
u om op tijd te bestellen. Wij houden een 
bezorgtijd van minimaal een half uur aan. 

U kunt met een tikkie of contant betalen.
Indien u komt afhalen kunt u ook met PIN 
betalen.

19,50
18,50
18,50
18,50
19,50

17,50

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond 2021!

Genieten van huisgemaakte hapjes met oudejaarsavond? 
Kijk op onze site voor meer informatie.

BESTELLEN: 0251 292681



voorgerechten

1.  Drie smeersels  
Tzatziki, auberginepuree  en kruidenboter

2. Olijven, feta en pepers
3. Garnalen cocktail
4. Tonijnsalade
5.  Garides saganaki 

Garnalen met feta uit de oven

6.  Keftedakia  
Griekse gehaktballetjes in tomatensaus

7.  Tiropitakia 
 Filodeeg met spinazie en feta

8.  Feta fourno 
 Feta uit de oven

** Bij de voorgerechten zit stokbrood

vegetarisch

9. Vegetarische schotel
Tiropitakia met filodeeg,  gevulde tomaat, 

tzatziki, bonen, krieltjes, champignons 

en boerensalade

vis

10. Gebakken kabeljauwfilet
Verse kabeljauwfilet met garnituren

extra
Frietjes
Rijst met velderwtjes en dille
Krieltjes
Salade

6,50

6,50

9,50

7,50

9,50

6,50

6,50

9,50

17,50

19,50

4,-

vlees

11.  Suflaki speciaal 
Grote spies van varkenshaas

12.  Mixed grill 
Bifteki (gegrild gehakt) kippedij, gyros,  

spiesje van varkensfilet

13.  Grillschotel voor 2 personen 
Bifteki, gyros, suflaki van varkenshaas, 

lamskoteletjes

14.  Arnaki filet 
Gegrilde malse lamsfilet

15. Lamskoteletjes
16.  Galopoula tiganiti 

Kalkoenreepjes met saus en groente  

gebakken in de pan

17. Stoofpotje van lamsvlees 

Hoofdgerechten worden geserveerd met groente, rijst,  

krieltjes en salade. Bij de kindermenu's zit friet en koolsalade

kindermenu (tot 12 jaar)

18.  Suflaki 
Spiesje van varkensfilet

19.  Bifteki 
Gegrild gehakt

20.  Gegrilde kipfilet 
Gegrilde kipfilet

21.  Kabeljauwfilet     
Kabeljauwfiletje

  

18,50

18,50

40,00

21,50

19,50

18,50

19,50

11,50

11,50

11,50

12,50

Restaurant ZORBA DE GRIEK Meerstraat 32, 1941JC Beverwijk, 0251 292681
www.zorbadegriek.eu

A la carte (kerst)menukaart 

nagerechten

• Griekse yoghurt met honing en walnoten 
• Griekse yoghurt met verse vruchten
• Baklava
• Karidopita
• Tiramisu op z'n Grieks

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

Tip: Bestel een fles Griekse wijn 
van de maand; rood, wit of rosé 

voor maar €15,50


