
Grieks specialiteiten restaurant

www.zorbadegriek.eu

zorba de griek

Groepen 

v.a. 6 personen;

arrangement

 

€18,50

• 6 gerechtjes p.p. 

• per tafel (v.a. 2 personen)

Mezédes

Op onze Mezédeskaart vindt u gerechtjes 
(mezédes) uit verschillende delen van 
Griekenland. Wij nodigen u van harte 
uit om de veelzijdigheid van de Griekse 
keuken op deze manier te proeven. 

Hoe werkt het:
U kunt per persoon 6 gerechtjes kiezen van onze 
mezédes-kaart. Het is mogelijk extra gerechtjes 
bij te bestellen. Mezédes kunnen alleen per 
tafel worden besteld v.a. 2 personen en worden 
gebracht op het moment dat ze klaar zijn. Dus 
niet alle gerechten komen tegelijkertijd. 
De eerste ronde wordt geserveerd met warm 
pita brood.
Vanaf 6 personen biedt Zorba u een mezédes-  
arrangement aan. 

Mezédes



MEZÉDES WARM /  VLEES
Dolmadakia **
Druivenbladeren gevuld met rijst en gehakt

Soutzoukakia **     
Traditioneel gekruide gehaktrolletjes   

Keftedakia **    
Gehaktballetjes met tomatensaus

Suflaki (G) ***    
Vleesspiesje van varkensfilet

Suflaki kotopoulo (G) ***   
Vleesspiesje van kip

Suflaki  wodino (G) ***   
Vleesspiesje van ossehaas

Biftekaki ***    
Gegrild gehakt met kaas en ketchup gegratineerd

Gyros (G) ***     
Geroosterd varkensvlees

Paidakia (G) ***      
Lamskoteletjes van de grill

MEZÉDES WARM  / VIS
Kalamaria ***    
Gebakken inktvisringetjes

Garides (G) ***    
Gebakken gamba’s

Bakaliaros ***    
Gebakken kabeljauwfilet

Saganaki garides (G) ***   
Gamba’s gegratineerd met feta 

Midia (G) ***     
Mosseltjes uit de oven

BROOD
Extra (pita) brood (V)  2,- 
Mandje stokbrood (V) 2,50      

EXTRA GERECHTJES
2,00 per gerechtje
3,00 per gerechtje
3,50 per gerechtje

MEZÉDES KOUD
Feta (V,G) **              
Griekse schapenkaas

Olijven (V,G)  *             

Pepers (V,G)  *            

Tzatziki (V,G)  *            
Kwark met knoflook en komkommer 

Taramas *             
Mousse van viskuit (G)

Melitsano salata  (V)  **             
Gegrilde aubergine-purée  

Tonos salata  **             
Tonijnsalade  (G)

Garnalen cocktail  ***             
Garnaaltjes (middelgroot) in cocktailsaus (G)

Patatosalata(V,G) *
Aardappelsalade met olijfolie, ui en reepjes paprika

Boerensalade  (V,G) **            
Sla, tomaat, komkommer, ui, feta

Koolsalade  (V,G) *             
Friszure salade van witte kool en wortel

MEZÉDES  WARM VEGETARISCH
Gebakken pepers (V,G)  **            
Milde gebakken pepers met olijfolie

Feta fourno (V,G) **    
Fetakaas met paprika en tomaat uit de oven

Spanakopita (V) **   
Bladerdeeg met feta en verse spinazie  

Gevulde tomaat (V,G) **   
Met rijst gevulde tomaat uit de oven

Manitaria (V,G) *   
Gebakken champignons met ui en knoflook

Frietjes (V,G) *    

Aardappeltjes uit de oven (V,G) *  

Briami (V,G) *    
Groente uit de oven

Gigantes (V) *             
Grote witte bonen in tomatensaus

Kritharaki met kaas en tomatensaus  (V) *
pasta met kaas uit de oven
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(V) = Vegetarisch, (G) = Glutenvrij
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