Mezedes
Onbeperkt mezedes eten voor €26,Handig om te weten:
- Het is helaas niet mogelijk om mezedes te combineren met de dinerkaart. Dus U en Uw
tafelgenoten kiezen allemaal voor de mezedes of allemaal a la carte.
- Per ronde maximaal 2 mezedes per persoon bestellen. Gezelschappen vanaf 7 personen
kunnen per ronde 1 meze per persooon bestellen.
- Voor kinderen t/m 12 jaar; mezedes onbeperkt 15 euro p.p.
- De laatste ronde kan om 21:15 uur worden besteld.
- Wij zijn bekend met allergenen, indien U een gluten,- koemelk of lactose allergie heeft,
verzoeken wij U dit aan ons te melden zodat wij de gerechten eventueel kunnen aanpassen.

kali orexi = eet smakelijk!
VEGETARISCHE GERECHTJES
FETA ME TOMATES
Feta kaas met tomaat

HALOUMI SCARAS
Cypriotische gegrilde Haloumi kaas

ELIES
Kalamata olijven

FLORINES
Rode puntpaprika gevuld met verschillende
kaassoorten

SPANAKOTIROPITA
Filodeeg gevuld met spinazie en feta
KOLOKITHOKEFTEDES
Courgette kroketjes met tzatziki-dip

GIGANTES
Grote witte bonen in tomatensaus
DOLMADAKIA YALANTZI
Druivenbladeren gevuld met rijst

FLOYIERES
Filodeeg gevuld met feta kaas met honing &
sesam

PORTOBELLO
Gevulde portobello

KASERO KROKETTES
Huisgemaakte kaaskroketjes

TIROPITA
Bladerdeeg gevuld met feta

FETA SAGANAKI
Gebakken feta kaas

TIRO KAFTERI
Pittige feta mousse met pita broodje

Mezedes
VLEESGERECHTjes

VISGERECHTjes

SUFLAKI
Spiesje van varkenshaas

KALAMARIA
Gefrituurde inktvisringen

KEFTEDAKIA
Rundergehaktballetjes in tomatensaus

MIDIA TIGANITA
Gefrituurde gepaneerde mosselen

LUKANIKO GORIATIKO
Gegrilde Griekse boerenworstje op 'n stokje

SARDELLES
Sardientjes

GIROS
Gesnipperd varkensvlees met rauwe ui

GARIDES SKORDO
In olie & knoflook gebakken gamba's

GIROS FOURNO
Giros met metaxa, gegratineerd met kaas,
uit de oven

GARIDES KROKETTES
Gambakroketjes met cocktailsaus

PITA GIROS
Mini pitabroodje met giros

SOLOMOS KAPNISTOS
Gerookte zalm met frisse knoflookdressing

MIKRO BIFTEKI
Gehakt gevuld met feta kaas

SALADES & ZO

DOLMADAKIA
Druivenbladeren met rijst en gehakt

TZATZIKI
Griekse yoghurt + knoflook + komkommer

MOUSAKA
Traditioneel ovengerecht met aardappel,
aubergine & gehakt

TONNO SALATA
Frisse tonijnsalade met cocktailsaus

PAIDAKI
Gegrild lamscoteletje
STIFADO
Kalfsvlees met sjalotjes
LUKANIKO KOTA
Kipchipolata van poelier Ruig
SUFLAKI KOTOPOLOU
Spiesje van kippedij
ROLLADA KOTOPOULO
Carpaccio van kiprollade van poelier Frank
Langedijk

KOTOPOULO SALATA
Huisgemaakte kipsalade
GORIATIKI SALATA
Griekse boerensalade
FRITES
Frietjes
RIZI
Rijst op Griekse wijze
FAKI
Salade van linzen met of zonder ansjovis

