
Koude voorgerechten  

 1 Voetiro 3.95 [veg] 
 Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter   

4 Tzatziki  6.25 [veg] 
Griekse yoghurt met komkommer,                                                                

verse knoflook en kruiden  

  Rolla Solomoe  13.95 
Zalmrolletjes gevuld met tonijnsalade   

en honing mosterd dressing. Gedecoreerd met walnoten 
Zalm Carpaccio 13.95 

Gerookte zalm met rucola en honing mosterdsaus 
Bruschetta ala Kreta  8.95 [veg] 

Boerenbrood met tomaat, ui, feta , knoflook en olijfolie 

Warme voorgerechten  

        Skordopsomo  5.95 [veg] 
Gegrild knoflookbrood met oude kaas 

9 Keftedes 8.95 
Gehaktballetjes in tomatensaus  

10 Calamaria  9.95 
Krokant gebakken inktvisringetjes met onze knoflooksaus  

11 Feta Fournou  10.75 [veg] 
Feta uit de oven met tomaat, ui, paprika, knoflook en kruiden  

12 Gamberoni  14.75 
Gebakken grote garnalen met Griekse olijfolie, Soja en verse knoflook 

13 Kolokithakia  8.95 [veg] 
Krokant gebakken courgette met een smaakvol laagje, geserveerd met tzatziki 

                       

Bij alle voorgerechten wordt brood geserveerd 



Soep en Kindermenu’s 

SOEP 
  

17 Soep van de dag  6.75 

Voor onze kleine vrienden  
  

47 souvlaki  12.50 
Spies van varkensvlees met friet en rijst  

48 Gyros  12.50 
Geroosterd, gesneden en gekruid  

Vlees met rijst en friet    

49 Kalamaria  12.95 
Inktvisringetjes met rijst en friet   

Kindermenu’s worden enkel geserveerd aan kinderen tot en met 12 
jaar 



Vleesgerechten van de grill  

19 Gyros  18.95 
Geroosterd, gesneden en gekruid vlees geserveerd met rijst en friet 

20 Posidonas 22,50 
2x lamskoteletten, 1x souvlaki, gyros geserveerd met rijst en friet 

21 Bifteki  19.75 
Gegrild gehakt gevuld met feta, gyros geserveerd met rijst en friet 

22 Hermes Plateau  21.95 
Suzuki, souvlaki, schnitzel, gyros geserveerd met rijst en friet  

23  Surf en turf  34.95 (aanbevolen) 
Biefstuk met gamba’s van de grill geserveerd met pepersaus, rijst en friet  

24 Paidakia sto grill 27.95 
Heerlijke malse lamskoteletten. Zacht gegrild, heerlijk fijn gekruid en 
gemarineerd voor de volle smaak. Geserveerd met gyros, rijst en friet  

25 Mixed grill  27.50  
Diverse vleessoorten van de grill, gyros geserveerd met champignonsaus apart, 

Rijst en friet   

26 Souvlaki Mediterrane  27.95 (aanbevolen) 
 Spies van gekruide biefstuk en varkenshaas met ui en paprika, gyros 

geserveerd met champignonsaus, rijst en friet 

  

Alleen bij uw hoofdgerechten kunt u gebruik maken van het 
Saladebuffet 



Vleesgerechten van de grill 

               28 Filetto 300gr 34.95 (aanbevolen) 
      Ossenhaas (zuid Amerikaanse) van de grill geserveerd met friet, rijst  

en pepersaus 

                    29 Mixed Deluxe  29.95 (aanbevolen) 
         2x lamshotelletjes, 2x lamsfilet, 2x kipfilet geserveerd met 

     Rijst, friet en champignonsaus apart 

  30 Souvlaki  19.95 
Varkensvlees aan de spies, gyros  geserveerd met rijst, friet 

31 Kreta Plateau  22.50 
1 Spies van varkenshaas, Suzuki, Kipfilet, gyros geserveerd met rijst, friet en  

champignonsaus apart  

32 Kreta Speciaal 19.95 
Gyros met Kalamaria geserveerd met rijst en friet  

Extra gyros  9.75  

Alleen bij uw hoofdgerechten kunt u gebruik maken van het  
Saladebuffet  

Al onze hoofdgerechten worden gedecoreerd met peterselie 



                  


Combinaties van de grill  

34 Zorba’s [minimaal 2 personen]   

Prijs per 2 52.00  
2 Suzuki 2 kipfilets 2 spiesjes van varkenshaas en Gyros  

geserveerd met rijst en friet  

35 Mediterrane [minimaal 2 personen] 

                   Prijs per 2 67.50 (Aanbevolen)  
2 biefstuk 2 varkenshaasjes 2 kipfilets 2 
2 lamskotteletjes 2 lamsfilet en gyros 

Geserveerd met rijst en friet  

36 specialiteit van de kok [minimaal 2 persnonen] 

Prijs per 2 60.00 
Gegrilde vlees en visspecialiteiten, geserveerd met rijst en friet  

Alle gerechten worden geserveerd met tzatziki, 
knoflooksaus en champignonsaus  

Alleen bij uw hoofdgerecht kunt u gebruik maken van 
het Saladebuffet 

       



Oven Gerechten  

37 Moussaka  22.50 
Een gerecht van gehakt, aubergine, courgette, aardappelen en  

bechamelsaus geserveerd met rijst 

Gerechten uit de pan  

39 Spanaki Kotopoulo 21.95 
Malse kipfilet met spinazie, feta en ui  

Bereid uit de oven. Geserveerd met rijst en friet 

Thessalia 24.50 (Aanbevolen) 
Biefstuk-varkenshaas uit de pan  

Met pikante vlees saus 

Visgerechten 

42 kalamaria  19.95 
Gebakken inktvisringen met huisgemaakte knoflooksaus, geserveerd met friet en 

rijst 

43 Solomos  25.75 
Zalm van de grill gereserveerd met rijst en friet  

Tonos Spitos 24.75 
Verse tonijn van de grill  

Alleen bij uw hoofdgerecht kunt u gebruik maken van het  
Saladebuffet  



Vegetarisch en bijgerechten  

Vegetarisch gerecht 

46 Vegetarische Plateau   22.50 [veg] 
Pastitsio, champignons met spinazie en feta, groenten uit oven, rijst en friet  

Bijgerechten  
 Rijst  3.00 

  Frietjes  4.00 
Gigantes 4.50 
Grote witte bonen 

   Groenten uit de oven 5.75 

                     Sauzen                                  
                  

Knoflooksaus  2.75 
Champignonsaus  2.55 

Mayonaise  0.75 
Pepersaus  2.75 

  



ONZE SPECIALITEITEN 
VOORGERECHT  

7 Kreatopita 8.75 
Filodeeg met gekruid vlees en groente 

Manitaria Spanaki 9.75 [veg] 
Reuze champignons uit de oven gevuld met Feta, spinazie, ui en kaas 

HOOFDGERECHTEN 

Stifado 24.95  
Een smakelijke lamsbout bereid volgens oud familierecept met rode wijn, 

sjalotjes en kaneel. Bereid op traditionele Griekse wijze. Geserveerd met rijst en 
friet 

                    

                     Thalassa 26.75 (Aanbevolen) 
1 Zeebaarsfilet, 1 Rode poon 2 Gamba’s uit de pan  

Geserveerd met rijst en friet.  

Onasis 34.00 p.p. 
2 gamba’s, 1 zalm 1 tonijn en kalamaria  

Geserveerd met rijst en friet             

Bekri mezes  24.95  

Biefstuk-varkenshaas in een heerlijke honing mosterdsaus 
 Bereid uit de pan met verse kruiden en groente  

Tiganaki fotias  28.95 p.p. 
Biefstuk, kipfilet, varkenshaas, lamskotelet, lamsfilet, Suzuki 

In een heerlijke saus met verse groenten en geflambeerd met Metaxa(cognac)    



RODE WIJNEN 

      Achrantos Vakouftsis estate   24,75 
  [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    5.95 
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 Ruby Heart  22.95   Glas  5.95  [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! 

Messenicolas 42.75   
Druiven:zwarten Messenicola 70% Syrah&Carignan 30%  

KLEUR & AROMA: Rijke body, afdronk vol aroma's van bloemen en bosvruchten en 
zachte tannines. De robijnrode kleur roept herinneringen op aan zijn lange 

geschiedenis en zijn Franse oorsprong. 
VEROUDERING: Kleine Franse eikenhouten vaten zorgen voor een jaar rijping, 

terwijl het nog 10 jaar perfect kan rijpen in de fles 

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




