WITTE WIJNEN
Achrantos Vakouftsis estate 20.50
[uit eigen wijngaard]
Druiven:Assyrtiko, Sauvignon blanc
Droge frisse witte wijn stuivend fris in de neus, deur en smaak
van citrus en tropisch fruit. Uitstekend als aperatief of bij
Lichte visgerechten, salade en kip

Boutari estate

27.60

Glas 5.55

Druiven:Chardonnay
Een klassieker uit Griekenland.licht gerijpt op eikenhout met
een volle smaak van tropisch fruit en een heerlijke zachte afdronk
Lekker bij vis en kip

Malagouzia Axia wit

23.65

Glas 5.45

Druiven:Malagouzia
Zachte en typische frisse wijn met een geel-goude kleur, een sterke
Levendige neus met florale aroma’s en zoete kruiden.
Een zeer bijpassende wijn met diverse gerechten

Roussas estate 32.25
Druiven:Malagouzia,chardonnay
Een transparante lichte strokleurige wijn vergezeld met aroma’s van
Mirabellen. Witte perzik en bloemboeketten een blijvende nasmaak
van tropisch fruit, zoute mineralen en specerijen

Prosecco

25.95

Een fijne zachte prosecco sprankelend
en kwalitatief in de categorie prosecco

Zit uw keuze er niet bij?Vraag dan gerust naar onze
Speciale wijnen

RODE WIJNEN
Achrantos Vakouftsis estate

21.50

[uit eigen wijngaard]
Druiven:Merlot-Cabernet-syrah
Volle rode wijn, mooi rood fruit en in de afdronk iets vanille
van de houtrijping, koffie en pure chocolade, duidelijk de
Kenmerkendst deze 2 druiven
Zachte tannine geven en een ronde smaak

Alpha Axia rood 27.95

Glas

5.60

90/100 Punten Parker
Druiven:Syrah, Xinomavro
Barstensvol rood fruit en een volle afdronk
Een fantastische wijn van Alpha Estate
Niet voor niets 2 jaar lang de huiswijn geweest van de LIBRIJE

Porto Carras Chateau 39.95 [BIO]
Druiven:Cabernet Sauvignon-Merlot-Limnio en Cabernet Franc.
Krachtige smaak van donker rode bessen met een vleugje vanille. Fluweel zachte
structuur in de mond en mooie ronde afdronk, echt om van te genieten!!..

Porto Carras Ruby Heart 21.95

Glas 5.50 [BIO]

Druiven:Limnio,Cabernet Sauvignon
Een heel mooie blend van het biologische wijnhuis Porto Carras, de Ruby Heart!
Krachtig van smaak maar toegankelijk, robijn rode kleur en hinten van rood fruit
wat het een heerlijke tafelwijn voor bij grillgerechten maakt!

Stilio primitivo di Maduria 48.75 [ITALIE] 2017
Druifen:Primitivo
Een heerlijke volle rode wijn van te primitivo druif.
Gegroeid in een mild klimaat met zachte winters en droge zomers
maken deze druivensoort tot een heerlijk volle wijn.Met de hand geplukt
en zorgvuldig geselecteerd, 6 maanden op eiken vaten
Lekker bij vleeswaren en roodvlees

Zit uw keuze er niet er bij?Vraag dan gerust naar onse
Speciale wijnen

Wijnen en Dranken
Per glas
Droog rood/wit

fles

Half liter

Liter

4.00

20.50

12.50

24.50

4.00

20.50

12.50

24.50

12.95

25.50

[uit eigen wijngaard]
Imiglikos
Rood/wit[halfzoet]

[uit eigen wijngaard]
mavrodaphne

4.20

[Rood zoet]

Samos

4.20

12.95

25.50

[wit zoet]

Bier
Jupiler glas bier

2.95

Leffe blond

3.95

Griekse bier MYTHOS

3.95

Leffe bruin

3.95

Jupiler halve liter

5.60

Leffe royale

4.95

Oud bruin

3.30

Leffe tap

3,95

Hoegaarden roze

3.20

Corona

4.95

Hoegaarden wit

3.20

Radler lemon

3.20

Frisdranken
Pepsi, Pepsi max

2.50

Spa rood, spa blauw, spa Citroen

2.50

Cassis,Bitter Lemon, Tonic

2.50

Ginger-ale

2.75

Rivella light

2.75

Sprite,Appelsap

2.50

Lipton ice tea

2.50

Lipton ice tea green

2.75

Jus d orange

2.75

Onze Specialiteiten
Voorgerechten
Bruschetta ala Kreta 5.75
boerenbrood met tomaat, ui,knoflook en olijfolie

Manitaria spanaki 7.55
Reuze champignons uit de over gevuld met Feta, spinazie, en ui

Peskandritsa 9.95

[Aanbevolen]

Zeeduivel uit de pan met griekse olijfolie, soja, en verse knoflook

Chaloumi(cypriotische kaas) 7.95 [Aanbevolen]
Chaloumi uit de oven met tomaat

Midia Saganaki 8.25
Mosselen uit de pan met tomatensaus,feta en chilipepers

Octapus van de grill 11.50

Hoofdgerechten
Kreta speciaal 18.25
giros met Kalamaria en knboflooksaus

Thessalia 22.25 [Aanbevolen]
Ossenhaas-varkenshaas uit de pan
Met pikante vlees saus

Ichalia plateau 32.50 P.P.
Zalm, tonijn, Kalamaria, gamba’s, kipfilet, lamskoteletjes
Geserveerd met friet, rijst, zaziki en roomsaus

Alleen bij uw hoofdgerechten kunt u gebruik maken van het
Saladebuffet

Koude voorgerechten
1 Voetiro 3.95
Stokbrood met kruidenboter

2 Skordopsomo 4.75
Gegrild knoflookbrood met oude kaas

4 Tzaziki 4.95
Griekse yoghurt met komkommer,
knoflook en kruiden

Warme voorgerechten
7 Kreatopita 6.95
Filodeeg met gekruid vlees en groente

8 Midia Tiganita 7.95
Gebakken mosselen met knoflooksaus

9 Keftedes 7.25
Gehaktballetjes in tomaten saus

10 Kalamaria 8.25

Krokant gebakken inktvisringetjes met onze knoflook saus

11 Feta fournou 8.25
Feta uit de oven met tomaat, paprika, knoflook en kruiden

12 Gamberoni 12.75
Gebakken grote garnalen met Griekse olijfolie, Soja en verse
knoflook

13 kolokithakia 6.75
Krokant gebakken courgetten met zaziki

Soep en Kindermenu’s
Soep
17 Soep van de dag 4.95

Kindermenu’s
47 Souvlaki 10.95
Vleesspies met friet, rijst

48 Gyros 10.95
Geroosterd, gesneden en gekruid
Vlees met rijst en friet

49 Kalamaria 11.25
Inktvisringetjes met rijst en friet

50 bambino filetto 16.95
Kinder Ossenhaas met frietjes en rijst

51 kotompoekies 10.75
Kipnuggets met frietjes en rijst
Kindermenu’s worden enkel geserveerd aan kinderen tot en met 12
jaar

Vleesgerechten van de grill
19 Gyros 16.75
Geroosterd, gesneden en gekruid vlees

20 Souvlaki 17.25
Spies van varkensvlees met gyros

21 Bifteki 17.95
Gegrild gehakt gevuld met feta

23 Kreta plateau 19.25
Souvlaki van varkenshaas, Suzuki,kipfilet en gyros geserveerd met
champignonsaus

24 Paidakia 26.25
Heerlijke malse French racks lamskoteletten, zacht gegrild en heerlijk fijn
gekruid en gemarineerd voor de volle smaak

25 Mixed grill 23.50
Diverse vleessoorten van de grill geserveerd met champignonsaus apart

Alleen bij uw hoofdgerechten kunt u gebruik maken van het
Saladebuffet

26 Souvlaki mediterrane 24.50 [aanbevolen]
Spies van gekruide ossen-en varkenshaas met ui en paprika
geserveerd met gyros en champignonsaus

27 Arnaki fileto 25.75
Gegrilde lamshaas geserveerd met champignonsaus

28 Filetto 300gr 29.50 [aanbevolen]
Ossenhaas van de grill geserveerd met warme groenten
en champignonsaus

29 Mixed deluxe 25.50 [aanbevolen]
Een mix van 2 lamskoteletjes, 2 lamshaasjes en 2 kipfilets

30 souvlaki ala Greque 19.95
Varkenshaas aan de spies geserveerd met gyros

31 Hermes plateau 17.75
Suzuki, souvlaki, schnitsel en gyros

32 Souvlaki kotopoulo 17.95
kip spies met paprika, ui en mosterdsaus

Extra gyros 7.50

Alleen bij uw hoofdgerechten kunt u gebruik maken van het
Saladebuffet

Combinaties van de grill
34 Zorba’s

[minimaal 2 personen]

Prijs per 2 47.50
2 Suzuki 2 kipfilets 2 spiesjes van varkenshaas en Gyros
geserveerd met rijst en friet

35 Mediterrane

[minimaal 2 personen]

Prijs per 2 59.00 [Aanbevolen]
2 ossenhaasjes 2 varkenshaasjes 2 kipfilets 2 lamshaasjes
2 lamskoteletjes en gyros
Geserveerd met rijst en friet

36 specialiteit van de kok

[minimaal 2 persnonen]

Prijs per 2 53.50
Gegrilde vlees en visspecialiteiten,geserveerd met rijst, friet

Alle gerechten worden geserveerd met zaziki,
knoflooksaus en champignonsaus

Alleen bij uw hoofdgerecht kunt u gebruik maken van het
Saladebuffet

Oven Gerechten
37 Moussaka 17.50
Een gerecht van gehakt, aubergine, courgette,aardappelen en
bechamelsaus geserveerd met rijst

38 Stifado 22.50
Een smakelijke wildschotel bereid volgens oud
familierecept met lamsvlees,rode wijn,sjalotjes en
kaneel,gesmoord tot een geurige jachtschotel.
Geserveerd met rijst en friet

Gerechten uit de pan

39 Spanaki kotopulo 17.95
Kip met spinazie in een overheerlijke feta saus geserveerd met rijst
en friet

40 Kotopulo Meze 18.25
kipfilet in een heerlijke honing mosterdsaus bereid uit de pan met
verse kruiden en groente geserveerd met friet en rijst

Alleen bij uw hoofdgerecht kunt u gebruik maken van het
Saladebuffet

Visgerechten

42 Kalamaria 17.50
Gebakken inktvisringetjes met knoflooksaus

43 Solomos 22.50
Zalm van de grill

44 Tonos psitos 23.50
Tonijnfilet op Griekse wijze

45 Garides 30.50
Grote gamba’s van de grill

Alleen bij uw hoofdgerecht kunt u gebruik maken van het
Saladebuffet

Vegetarisch en bijgerechten
Vegetarisch gerecht
46 Vegetarische Pastitsio 14.75
Vegetarische lasagna op griekse wijze

Bijgerechten
Rijst 2.50
Frietjes 3.25
Groenten uit de oven 4.50

Sauzen
Knoflooksaus 2.75
Champignonsaus 2.50
Mayonaise 0.50
Pepersaus 0.75

