
Voorgerechten 

 

Alle soepen worden geserveerd met eigen gemaakt brood  

Soepen 

• Griekse kippensoep       € 6,00 

 

• Griekse bonensoep       € 6,00 

 

Alle voorgerechten worden geserveerd met eigen gemaakt brood 

Koude voorgerechten 

• Psomovoutiro, brood met eigengemaakte kruidenboter  € 4,75 

 

• Fetakaas met olijfolie en oregano      € 8,50 

 

• Elies, gemarineerde zwarte olijven en pepers   € 6,50 

 

• Tzatziki, Griekse yoghurt met knoflook, komkommer,  

Griekse kruiden en olijfolie      € 7,00 

 

• Choriatiki, klassieke Griekse boerensalade    € 9,50 

 

• Delfi salade, sla, tomaat, rozijnen walnoten,  

kefalotiry kaas, Griekse olijven, zalm en balsamico  €12,00 

 

• Griekse daco´s met feta, tomaat, oregano,  

kappertjes en gerookte zalm      € 10,00 

 

•  Melitzanosalata, aubergine mousse met feta,  

knoflook, walnoten       € 8,50   

 

 



 

 

Warme voorgerechten 

•   Keftedakia, gehaktballetjes in verse tomatensaus   € 8,25 

 

•   Tiropitakia, bladerdeeg gevuld met feta kaas en spinazie  € 8,25 

 

•   Gegrilde manouri kaas met pita en gegrilde groenten  € 10,50 

 

•   Dolmadakia, gevulde wijnbladeren met rijst en tomatensaus € 7,50 

 

•   Courgette met fetakaas tomaat en kappertjes uit de oven  € 9,50 

 

•   Feta saganki special, feta kaas gewikkeld in bladerdeeg,  

overgoten met honing en sesam      € 10,50 

 

•   Feta kaas uit de oven met tomaat, ui, olijfolie en pepers  € 9,50 

 

•   Loukaniko, boerenworst aan het spies  

met pita en gegrilde groenten      € 10,50 

 

•  Kolokithokeftedes,  

 courgette koekjes word geserveerd met yoghurtsaus  € 9,00 

 

20. Gevulde champignons gevuld met kaas en groenten  € 10,50 

 

Vis voorgerechten 

21.  Garidosalata, garnalen met ijsbergsla, cherrytomaatjes, 

komkommer, walnoten en cocktailsaus    € 11,00 

 

22.  Taramasalata, luchtig geklopte viskuit kaviaar   € 8,50 

 

23.  Tiganita kalamaria, gebakken inktvisringen met knoflooksaus € 9,00 

 



24.  Midia saganaki, gebakken mosselen met knoflook, 

 fetakaas en tomatensaus       € 9,00 

 

25.  Gepelde knoflookgarnalen      € 12,00 

 

26.  Gebakken sardientjes       € 9,00 

Mezedes 

 

Geserveerd met eigen gemaakt brood 

Alle mezedes kunnen voor meerdere personen worden gemaakt 

 

27. Koude mezedes, selectie van koude amuses 

Bestaat uit, tzatziki, kaseri, feta, daco’s, melitzanosalata,  

tomaat en olijven        € 19,50 

 

28.  Warme mezedes, selectie van warme amuses 

Bestaat uit, keftedakia, dolmadakia, bladerdeeg taartje,  

loukaniko en manouri       € 20,50 

  

29. Psaromezedes, selectie van vis amuses 

Bestaat uit, tarama, kalamaria, garidosalata, olijven,  

filo gevuld met garnalenmousse en makreel.    € 25,00 

 

 

Kindermenu 
 

Voor onze kleine gast 

 

30. Giros, gegrilde reepjes vlees met friet,  

mayonaise en appelmoes       € 9,50 

 

31. Souflaki met friet, mayonaise en appelmoes    € 9,50 

 

32. Kipfilet met friet, mayonaise en appelmoes    € 9,50 



 

33. Frikandel met friet, mayonaise en ketchup    € 9,50 

 

 

 

 

 

 

 

Traditionele Griekse pan gerechten 
 

34. Bekri meze 

 Gebakken varkenshaas met aubergines, courgette,  

paprika en olijven 

Wordt gemarineerd met rode huiswijn .    € 20,00 

 

35. Ossenhaas 

Gebakken ossenhaas met uien, knoflook, courgette en paprika.  

Wordt gemarineerd in een Griekse rode wijn en room.  

Dit gerecht word geserveerd met kritharotto   € 24,50 

 

36.  Saganaki 

Kleine varkenshaasjes met champignons, paprika, uien en room 

in een pikante saus. Dit gerecht word geflambeerd 

met een Griekse cognac Metaxa.     € 21,50 

 

37. Kipfilet in een witte mousserende wijn, saffraan, room, citroen, 

knoflook en peterselie       € 21,50 

 

38. Ossenhaas met sjalotjes.       € 23,50 

 

 

Traditionele Griekse ovengerechten 

 

39. Lamsschenkel met witte wijn, mosterd, rozemarijn en tijm 

 Dit gerecht word geserveerd met  



baby aardappels en cherrytomaatjes     € 23,50 

 

40. Stifado 

Lamsvlees met sjalotjes, kruidnagel en kaneel,  

wordt afgemaakt met rode wijn.     € 22,00 

 

41. Mousaka, 

 Aardappelen met aubergines en rundergehakt, overgoten met  

Bechamelsaus        € 20,50 

 

42.  Youvetsi 

 Lamsbout met kritharaki in tomatensaus    € 21,95 

 

Griekse vegetarische gerechten 

 

43. Briam 

 Aubergines, courgettes, wortel en paprika  

in tomatensaus en feta       € 19,50 

 

44. Gegrilde aubergines, courgettes, paprika, champignons, 

kaas souffle.         € 19,50 

 

 

Griekse visgerechten 

 

45.  Kalamaria 

 Gefrituurde inktvis met taramasalata     € 21,50 

 

46.  Kabeljauw 

 Gebakken kabeljauwfilet met skordalia    € 23,50 

 

47. Dorade 

 Gegrilde dorade met een citroendressing    € 26,00 

 

48. Garides 

 Grote gamba’s aan het spies met cocktailsaus   € 27,00 



 

49. Zalmforelfilet 

 Gebakken zalmforelfilet met skordalia    € 26,00 

 

50. Thalasa schotel 

 Kalamaria, zalmforelfilet en kabeljauwfilet 

met limoen- en citroendressing.     € 31,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerechten van de grill 

 

Alle gerechten worden geserveerd met gefrituurde aardappelen en garnituur 

 

51. Giros met tzatziki 

 Geroosterd mals varkensvlees van het spit    € 17,00 

 

52. Pita Giros 

 Giros met friet, tzatziki, uien, tomaten, mosterd en ketchup € 17,50 

 

53. Mykonos schotel 

 Giros met kip souflaki       € 18,50 

 

54. Stads schotel 

 Souflaki van de varkenshaas en giros     € 19,50 

 

55.  Dorps schotel 

 Souflaki van de varkenshaas, suzuki en giros   € 20,50 

 

56. Athene schotel 

 Giros met lamskoteletjes       € 20,50 



 

57. Achilles schotel 

 Souflaki van de varkenshaas, lamskoteletjes en giros  € 22,50 

 

58. Zikos schotel 

 Souflaki van de varkenshaas, kipfilet, bifteki en lamskoteletjes € 23,50 

 

59.  Mixed grill 

 Souflaki van de varkenshaas, kipfilet, suzuki,  

lamskoteletjes en giros       € 24,50 

 

60.  Bifteki 

 Gekruid gehakt met feta        € 19,00 

 

61. Larissa schotel 

 Bifteki met giros        € 21,50 

 

62. Soutzoukakia politika 

 Lamssuzuki met pita, yoghurtsaus, tomatensaus en frites. € 20,50 

Gerechten van de grill a la chef 

 

Alle gerechten worde geserveerd met gefrituurde aardappelen en garnituur 

 

63. Kipsouflaki 

 2 souflaki van kipfilet aan het spies     € 17,50 

    

64. Gebakken varkenshaas gevuld met feta en 

zongedroogde tomaten       € 24,50 

 

65. Varkenshaas met champignonsaus     € 22,50 

 

66. Kotopoulaki 

 Kipsouflaki gewikkeld in spek met een saus van mosterd,  

yoghurt, mayonaise en wortel      € 21,50 

 

67. Kotopoulo 

 Gegrilde kipfilet met champignonsaus    € 19,50 



 

68. Lamskoteletten        € 22,50 

 

69. Lamshaasjes met rozemarijnsaus     € 26,50  

70. Lamsrack          € 26,50 

 

71. Lamsbifteki met lamskoteletten      € 23,50 

 

72. T-bone 400gr 

 T-bone steak met kruidenboter.  

Wordt aan tafel geflambeerd met een Griekse cognac Metaxa € 26,00 

 

73. Ossenhaas met champignonsaus     € 26,50 

 

74. Gegrilde ossenhaas 

 Pikante ossenhaas gewikkeld in spek en cognacsaus  € 28,50 

 

75. Delfi schotel 

 Ossenhaas met balsamico dressing met geroosterde paprika 

en aubergines. Wordt aan tafel geflambeerd met Metaxa  € 30,50 

Schalen voor 2 of meer personen 

 

76. Olympus schotel voor 2 personen 

 Souflaki, lamskoteletten, suzuki, kipfilet en giros   € 49,50 

 

77. Kissavos schotel voor 2 personen 

 Lamsbifteki, lamsrack en lamshaasjes     € 52,50 

  

 

 

 

 

Bijgerechten 

 

Rijst            € 2,50 

 

Bonen          € 2,50 



 

Frites            € 2,50 

 

Aardappelschijfjes         € 2,50 

 

Mayonaise          € 1,00 

 

Knoflooksaus         € 1,00 

 

Rode saus          € 1,50 

 

Kleine portie tzatziki        € 4,50 

 

Brood            € 2,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagerechten 

 

78. IJs met slagroom 3 bolletjes ijs      € 6,00  

 

79. Vanille ijs met warme kersen en slagroom    € 7,50 

 

80. Vanille ijs met vijgen en slagroom     € 7,50 

 

81. Dame blanche        € 6,50 

 

82.  Kinderijs met slagroom 2 bolletjes ijs     € 4,50 

 

83.  Verse vruchten salade met slagroom     € 7,00 

 



84. Griekse yoghurt met honing en gemalen walnoten   € 6,50 

 

85. Griekse yoghurt met vijgen      € 7,50 

 

86.  Baklava met vanille ijs en slagroom 

 Bladerdeeg gevuld met walnoten in honingsaus   € 7,00 

 

87. Frape ijs, Griekse koude koffie met vanille ijs.   € 5,50 

 

88. Delfi dessert 

 Bladerdeeg met walnotencake, 

overgoten met chocoladesaus en gemalen walnoten  € 9,50 

 

89. Kadaif 

 Filo kadaif met crème, slagroom, siroop en walnoten.  € 8,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warme dranken 

 

Griekse koffie         € 2,50 

Koffie            € 2,00 

Cappuccino          € 3,00 

Espresso          € 2,00 

Irish coffee          € 6,00 

Corfu coffee          € 6,50 

Latte macciato         € 3,50 

Thee            € 2,00 

Thee met verse munt en honing       € 3,50 



Chocomelk met slagroom       € 3,50 

 

Bier 

 

Bier, per glas 0.25ml        € 3,00 

Mythos, Grieks bier flesje 0.33ml      € 3,50 

Amstel 0.0%          € 3,00 

Amstel Radler 0,0%        € 3,00 

 

Frisdranken 

 

Coca cola / coca cola light       € 2,75 

Seven up          € 2,75 

Tonic            € 2,75 

Sinas            € 2,75 

Cassis          € 2,75 

Bitter lemon          € 2,75 

Lipton ice tea         € 2,75 

Spa rood of blauw         € 2,75 

Appelsap          € 2,75 

Jus d’orange         € 3,25 

Druivensap          € 3,25 

Green tea          € 3,25 

Chocomelk          € 3,25 

Fristi            € 3,25 

Verse sinaasappelsap        € 4,25 

 

 

 

Wijnen 

 

Glas wijn         € 3,50 

 

         ¼ l  ½ l  

Huiswijn, droog wit, rose of rood    € 6,00  € 11,50 

 



Imiglyko, halfzoete wijn, wit of rood    € 6,50  € 12,00  

 

Retsina, een griekse witte harswijn    € 6,00  € 11,50 

 

Mavrodaphne, Griekse zoete rode wijn   € 7,50  € 15,00 

 

Samos, Griekse zoete witte wijn    € 7,50  € 15,00 

 

 

Flessen Griekse wijn 
 

 

Agiorgitiko, een droge rode wijn      € 20,50 

 

Mega Spileo, droge rode wijn       € 27,50 

 

Macedonikos, wit of rose wijn       € 20,50 

 

Malagouzia, witte droge wijn       € 27,50 

 

Imiglyko, halfzoete wijn, rood of wit      € 18,50 

 

Retsina, een griekse witte harswijn      € 17,50  

 

Mavrodaphne, Griekse zoete rode wijn     € 22,50 

 

Samos, Griekse zoete witte wijn      € 22,50 

 

 

 

 

 

Gedestilleerd 

 

Ouzo           € 3,50 
 

Metaxa 5 sterren         € 4,50 



 

Metaxa 7 sterren         € 5,50 

 

Metaxa Private Reserve        € 8,00 

 

Metaxa Grande Fine        € 12,50 
 

Johnnie Walker Black label       € 5,50 

 

Chivas Regal Scots        € 5,50 

 

The Famous Grouse        € 5,50 
 

Wodka          € 5,50 
 

Bacardi          € 5,50 
 

Sherry, medium of dry        € 4,00 
 

Port, rood of wit         € 3,50 
 

Griekse mandarijnen likeur       € 5,50 

 

Griekse peren likeur        € 5,50 

 

Griekse koffie likeur        € 5,50 

 

Griekse tentura likeur (kruidenlikeur)      € 5,50 
 

Jonge jenever         € 3,50 
 

Tia Maria          € 5,50 
 

Grand Marnier         € 5,50 
 

Cointreau          € 5,50 
 

Baileys          € 5,50 


