
Pagoto banana      5,50
IJs met banaan en slagroom     
Banana speciaal      9,50
Vanille-ijs met banaan, bananenlikeur en slagroom  
Pagoto me frouta      5,50
IJs met verse vruchten en slagroom    
Pagoto me chocolata      5,50
Vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom  
IJs met advocaat      7,50
Vanille-ijs met advocaat en slagroom    
Baklawa       5,50
Huisgemaakt Grieks gebak van filodeeg, walnoten en honing 
Baklawa me pagoto       8,25
Grieks gebak met ijs en slagroom    
Karidopita       5,25
Huisgemaakte Griekse walnotentaart met honingsiroop 
Karidopita me pagoto      8,00
Griekse walnotentaart met ijs en slagroom   
Jaourti me melli      6,00
De originele griekse romige joghurt met honing en walnoten 
Jaourti me frouta       6,00
De originele griekse romige joghurt met verse vruchten 
Zorba melange      9,00
Proeverij       
Pediko        3,75
Kinderijsje met slagroom     

 

Koffie         2,20
Thee (vraag naar onze theekaart)    2,30
Cappuccino       2,40 
Koffie verkeerd       2,40
Espresso        2,20
Griekse koffie (klein kopje sterke koffie)   2,50
Slagroom       0,50
Warme chocolademelk met slagroom   3,50
Lumumba (warme  chocolademelk met Metaxa en slagroom) 7,00  
Irish coffee       7,00
Marnissimo coffee      7,00
D.O.M. coffee       7,00
Metaxa coffee (koffie met griekse cognac en slagroom) 7,00
Tiamaria coffee (koffie met Tiamaria en slagroom)  7,00

Zie ook onze drankenkaart!

nagerechten

Grieks specialiteiten restaurant
zorba de griek

koffie & thee



Koude voorgerechten
 
1.  Feta         6,25

Griekse schapenkaas     
2.  Eliës         5,50

Olijven, pepers en feta
3.  Tzatziki         5,00

Frisse griekse kwark met knoflook en komkommer  
4.  Taramas         5,50

Mousse van viskuit       
5.  Melitsano salata       6,00

Purée van gegrilde aubergine met knoflook en kruiden
6.  Tonos salata        6,50

Tonijnsalade        
7.  Garido salata       9,00

Garnalencocktail (middelgrote garnalen)
8.    Pikilia koud (1 pers)      9,50

Diverse koude griekse hapjes    
9.    Pikilia warm en koud (1pers)                    13,50

Diverse warme en koude griekse hapjes                 
9A   Pikilia warm en koud (2 pers)                    20,50

Diverse warme en koude griekse hapjes

Warme voorgerechten

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

11.  Spanakotiropita       5,75
Bladerdeeg gevuld met wilde spinazie en feta

12.  Dolmadakia        6,50
Wijnbladeren gevuld met rijst en gehakt    

13.  Papoutsaki       6,50
Aubergine uit de oven met gehakt en bechamelsaus  

14.  Soutzoukakia       6,50
Traditioneel gekruide gehaktballetjes

15.  Keftedakia        6,50
Kleine balletjes gehakt in tomatensaus

16. Soep van de dag                             5,50
17.  Garides saganaki                    10,50

Gamba’s gegratineerd met kaas uit de oven    
18.  Midia apo to fourno      9,50

Mosseltjes in een mild pikante saus met kaas uit de oven  

 
Stokbrood met kruidenboter      3,50
Extra mandje brood       2,50
Pitabrood        2,00

Vegetarische schotels
 
19.  Skopelos piato      16,00

Pasta, gevulde tomaat, groenten, grote bonen, tzatziki 
feta

20.  Piato Zorba       16,00
Grote bonen, groenten, kritharaki (pasta), tzatziki,  
spanakotiropita, rijst  

21.  Vegetarische musaka     16,00
Ovengerecht met laagjes groenten, aardappel 
en béchamelsaus

22.  Vegan piato glutenvrij     16,00
Gevulde tomaat, champignons, groente, bonen,  
friet of aardappelpartjes uit de oven  

Visgerechten
 
23.  Kalamaria        18,50

Gebakken inktvisringetjes    
24.  Pestrofa        18,50

Gebakken forel         
25.  Garides        19,00

5 grote, in de pan gebakken, gamba’s   
26.  Garides suwlaki       22,50

Spies met 6 grote garnalen (van de grill!) 
27.  Bakaliaros       18,50

Gebakken kabeljauwfilet

Vleesgerechten van de grill
 
29.  Suwlaki        17,50

Vleesspies van malse varkenshaas 
30.  Bifteki jemistó      16,00

Gegrild gehakt gevuld met feta   
31.  Bifteki        15,50

Gegrild gehakt, gegratineerd met kaas en ketchup  
32.  Giros        15,50

Reepjes gegrild varkensvlees
33.  Païdakia        19,00

Lamskoteletjes    
34.  Mixed grill Ermis      16,50

Giros, bifteki, varkensfilet, suwlaki
35.  Mixed grill Olympia     17,50

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

Schotel met diverse soorten gegrild vlees 

Extra bijgerechten         4,-
• koolsalade of boerensalade klein
• grote griekse bonen in saus
• aubergine uit de oven
• aardappelpartjes uit de oven / friet
• kritharaki (pasta)

voorgerechten hoofdgerechten

Specialiteiten van de kok (grill en pan)
 
37.  Vleesspies met 3 soorten vlees    20,50

Spies met ossenhaas, kip, en lamsvlees  
38.  Entrecôte       19,50
39.  Arnaki        19,50

Lamsfilet 
40.  Kotopoulo       17,50

Malse gegrilde kipfilet 
41.  Mixed a la Grecque      17,50

Gebakken stukjes varkensvlees in cognacsaus  en kaas
42.  Pikanto piato met ossenhaas    21,00

Stukjes ossenhaas met champignons in een pittige saus
43.  Galopoulo piato*      19,00

Gebakken kalkoenreepjes met champignons, ui, paprika 
in een milde saus (kipfilet ook mogelijk)  

Ovengerechten
 
45.  Musaka        17,50

 Traditioneel Grieks ovengerecht met laagjes aubergines, 
aardappel gehakt en béchamelsaus

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

48.  Arnaki        18,00
Gestoofd lamsvlees met aubergines gegratineerd met feta,  
aardappels uit de oven    

49.  Stifado        18,00
Gestoofd lamsvlees met sjalotjes, aardappels uit de oven    
gegratineerd met kaas 

* Alle hoofdgerechten worden geserveerd met: tzatziki, frietjes, salade,  
rijst, groente (stoofpotjes: aardappelpartjes en salade)

Seniorenmenu
Is een normaal hoofdgerecht te veel voor u? 
Zorba kan een kleiner portie aanbieden met een aangepaste prijs.

Kindermenu’s 

50. Suwlaki  Spiesje van varkenshaas    10,50
51. Bifteki Gegrild gehakt met gesmolten kaas en ketchup 10,50
52. Giros Stukjes gegrild varkensvlees    10,50
53. Kotópoulo Gegrild kipfiletje    10,50

*Kindermenu’s worden geserveerd met friet, salade en mayonaise

hoofdgerechten


