ONBEPERKT
GRIEKSE TAPAS
(MEZEDES)
voor maar € 22,95. Kinderen tot 12 jaar € 10,95
keuze uit diverse Griekse hapjes en nagerechten

Speelregels
Geldig van Maandag t/m Vrijdag.
Niet geldig op feestdagen en Live Muziek avonden.
Niet geldig in combinatie met aanbiedingen.
Alleen voor consumptie in het restaurant. Meenemen niet toegestaan.
Wanneer u kiest voor “all you can eat” geldt dit voor het hele gezelschap.
Combineren met À la carte is niet mogelijk.
Prijs is exclusief drank.
Minimaal 1 drank consumptie per persoon moet worden genuttigd.
Maximaal kunnen er 2 gerechten per persoon per keer besteld worden.
Er mag weer besteld worden, wanneer de vorige bestelling genuttigd is.
Verspilling wordt niet gewaardeerd, dus bestel alleen wat u op kunt. Bij het
niet nuttigen van gerechten brengen wij € 2,00 per gerecht in rekening.
Maximaal 8 personen per groep. Voor groepen vanaf 9 personen maakt de
keuken een mix van diverse hapjes voor de hele groep.

Laatste bestelling om 21:45 uur, nagerechten uitgezonderd.
Heeft u een allergie? Meld dit ons!

TZATZIKI
Yoghurtsalade van komkommer, knoflook en kruiden met pita brood.
BRUSCHETTA FETAS
Bruschetta met pikante fetasaus.
BRUSCHETTA KSINOTYRI
Bruschetta met zure kaas en honing.
BRUSCHETTA MELITZANA
Bruschetta met auberginemousse.

PAIDAKI
Lamskoteletje.

LOUKANIKO
Worstrolletje met bacon.
KOKKINISTO
Sucadevlees met kikkerwrten en komijn.
BRUSCHETTA TARAMAS
Bruschetta met viskuitsalade.

TYROPITA
Bladerdeeg gevuld met fetakaas.

BRUSCHETTA SOLOMOS
Bruschetta met gerookte zalm,
roomkaas en balsamicodressing.

SPANAKOPITA
Bladerdeeg gevuld met spinazie en fetakaas.

GARIDOSALATA
Garnalencoctail.

CHORIATIKI
Griekse boerensalade met tomaat, sla, komkommer, uien, olijven, peperoni, schapenkaas feta en
dressing.

BARBOUNI
Gebakken rode mul op tomatensaus.

PIPERIA
Gegrilde zoete paprika met kaas en olijfolie.
Wordt koud geserveerd.
MELITZANA
Gegrilde aubergine met kaas en balsamico.
KOLOKITHAKI
Gegrilde courgette.
BISKOTO KOLOKITHAS
Courgettekoekje met feta, bosuien, dille en tzatziki.
SAGANAKI GRILL
Gegrilde harde Griekse kaas.

PSAROKEFTES
Gebakken viskoekje van zwaardvis, tonijn, roze
garnaaltjes, tarwe en dille met knoflooksaus.
GAVROS
Gefrituurde ansjovis (gefileerd) op
pikante wijntomatensaus.
GAVROS MARINATOS
Gemarineerde rauwe ansjovis.

KALAMARIA
Gebakken inktvis met knoflooksaus.
GARIDES
Gebakken gambas.

FETA SAGANAKI
Gebakken fetakaas met honing en sesamzaad.

MIDIA SAGANAKI
Mosselen uit de oven bereid
met mosterdsaus.

DOLMADAKIA
Druivenbladeren gevuld met rijst en saus.

TONOS
Tonijnsalade met pita brood.

MANITARI
Gevulde champignon met gekruide roomkaas en
gekarameliseerde uien.

CHIPS
Gekruide, verse aardappelchips.

GIGANTES
Grote witte bonen.
KEFTEDAKIA
Gehaktballetjes in pikante wijntomatensaus.
BIFTEKI
Gehakt gevuld met fetakaas op pikante wijntomatensaus.
GIROS
Gegrilde stukjes vlees met tzatzikisaus.
SOUVLAKI
Varkenshaas aan de spies.
KOTOPOULO SOUVLAKI
Kip aan de spies.

PATATES
Pommes frites.
BAKLAVAS
Huisgemaakte bladerdeeg gevuld met noten in
honingsiroop.
PORTOKALOPITA
Huisgemaakte sinasappeltaart in honing siroop.
SOKOLATOPITA
Huisgemaakte chocoladetaart.
GIAOURTI
Griekse yoghurt met honing en walnoten.
LEFKI KIRIA
Dame blanche.

