
ONZE SPECIALITEITEN  
  

Voorgerechten  

Bruschetta ala Kreta 6,25 
Boerenbrood met tomaat, ui,knoflook, feta en olijfolie  

Manitaria Spanaki 7,95 
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 

Rolla Solomoe 7,75 
Zalmrolletjes gevuld met tonijnsalade   

en honing mosterd dressing  
                   

Boekies Tono 7,95   [Aanbevolen] 
 Tonijn met Tarama [viskuit] en gegrilleerde brood met  olijfpesto 

                   
Sardeles Psites 6,50  [Aanbevolen] 

         Gegrilde Sardientjes geserveerd met olijfolie en knoflook  
               

Garides Saganaki 10,50 [Aanbevolen] 
Gamba’s uit de oven met pikante tomatensaus, feta en paprika 

Octopus van de grill 11,50 

Alleen bij uw hoofdgerechten kunt u gebruik maken van het  
Saladebuffet  



ONZE SPECIALITEITEN  

Hoofdgerechten  

Kreta speciaal 18,75 
Gyros met Kalamaria, zaziki en knoflooksaus  

                
Thessalia 22,75  [Aanbrvolen] 

Ossenhaas-Varkenshaas uit de pan met pikante vlees saus 

                   
Psaria Mediterrane  30,75 P.P. [Aanbevolen] 

Verschillende vis soorten van de grill 

                 
Tiganaki Mix 26,75 P.P. [Aanbevolen] 

Pannetje met ossenhaas-varkenshaas, lamskotelet, lamshaas, kipfilet 
En een heerlijke vlees saus  

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  


