Alle voorgerechten worden geserveerd met stokbrood.
1. Dolmades
		 Druivenbladeren gevuld met gehakt, rijst en fetakaas
		 met citroensaus

€ 8,40

2. Keftedakia
		 Gehaktballetjes in tomatensaus

€ 8,40

3. Saganaki
		 Gebakken geitenkaas

€ 8,60

4. Warme fetakaas
€ 8,90
		 Geitenkaas uit de oven met schijfjes tomaat en knoflook
5. Pikilia
€ 11,50		
		 Schotel met verschillende koude en warme voorgerechten
6. Pikilia voor 2 personen

€ 22,50

7. Manitaria
€ 8,90
		 Gevulde champignons met gehakt en kaassaus uit de oven
8. Tirosalata
		Fetakaas-salade
9. Fetakaas met tomaat
10. Ham met meloen

€ 5,70
€ 7,60
€ 8,80

11. Rode paprika
		 Gevuld met fetakaas en balsamico uit de oven

€ 8,90

12. Tzatziki
		 Typisch Grieks gerecht gemaakt van griekse yoghurt,
		 komkommer en knoflook

€ 5,70

13. Huisgemaakte kruidenboter

€ 3,30

14. Griekse tapenades
		 Olijf-pesto tapenade, fetakaas-salade en tonijnsalade

€ 5,80

15. Elies & Peperies
		 Olijven en groene pepers

€ 4,50

16. Griekse Salade
		 Salade zoals de grieken hem graag eten met tomaat,
		 komkommer, fetakaas, paprika, olijven en ui

€ 8,50

17. Thalassino Piato
€ 14,60
		 Zeeschotel, onze specialiteit met viskuitsalade, gebakken
		 garnalen, mosselen en inktvis
18. Thalassino Piato voor 2 personen
19. Kalamarakia
		 Gebakken inktvis

€ 28,80
€ 8,90

20. Gopa-Garides
€ 10,60
		 Gepelde garnalen met tomatensaus en kaas overbakken
21. Knoflook-Garides
€ 10,70
		 Gepelde garnalen met kruidenboter en kaas overbakken

22. Midia Pan
		 Gebakken mosselen met knoflook en peterselie

€ 8,90

23. Tarama
		Viskuitsalade

€ 6,80

24. Garnalen cocktail
		 Rose garnaaltjes

€ 10,30

25. Tonijnsalade
		 Gemaakt op eigen wijze

€ 8,50

26. Kippensoep

€ 5,20

27. Tomaten-crèmesoep

€ 5,20

		
28. Huisgemaakte koolsalade

€ 3,90

29. Tomatensalade

€ 4,40

30. Komkommersalade

€ 4,40

32. Makaronia
		 Spaghetti met tomatensaus en kaas

€ 7,20

33. Aardappelen
		 Met groenten uit de oven

€ 3,90

34. Friet

€ 3,20

35. Rijst met tomatensaus

€ 3,50

36. Stukje Mousaka

€ 4,60

37. Grote witte bonen in tomatensaus

€ 4,70

38. Aubergine
		 Uit de oven op griekse wijze

€ 4,70

39. Griekse tomatensaus

€ 2,50

40. Knoflooksaus Huisgemaakt

€ 2,50

41. Champignonsaus

€ 2,50

42. Mayonaise

€ 0,90

43. Ketchup

€ 0,90

44. Extra Gyros

€ 7,30

		
Pepersaus

€ 2,50

		Chilisaus

€ 1,30

		
Appelmoes

€ 1,30

Bij deze gerechten serveren wij rijst, friet, tzatziki en gemengde salade.
45. Gyros
		 Gekruid gesneden vlees van het spit

€ 15,90

46. Souvlaki
		 Zachte, magere vleesstukjes op een spies

€ 16,90

47. Souzuki
		 Gekruide gehaktrolletjes (3 stuks)

€ 16,90

48. Bifteki
		 Gehakt met geitenkaas gevuld

€ 17,40

49. Varkenshaas met kruidenboter

€ 20,00

50. Varkenshaas met champignonsaus

€ 20,20

51. Varkenshaas met fetakaas-saus

€ 20,20

52. Varkenshaas-souvlaki
		 Spies met een roomsaus, ui en paprika

€ 20,40

53. Paidakia
lamskoteletten French racks

€ 22,50

54. Ossenhaas met kruidenboter

€ 25,00

55. Ossenhaas met champignonsaus of pepersaus

€ 25,00

56. Lamshaasje met kruidenboter

€ 21,50

57. Kipfilets met roomsaus

€ 18,20

58. Atheneschotel
		 Specialiteit van het huis, 1 varkenskotelet, 1 schnitzel,
		 1 lamskotelet, 1 souvlaki en gyros

€ 22,90

59. Giorgosschotel
€ 19,30
		 1 schnitzel met kaas, 1 souzuki, stukje moussaka en gyros
60. Ouzoschotel
		 2 souzuki, 1 souvlaki en gyros

€ 18,30

61. Gyrosschotel
		 1 souvlaki en gyros

€ 17,20		

62. Specialschotel
		 Stukje kipfilet, 1 schnitzel, 1 stukje varkenshaas,
		 1 souvlaki en gyros

€ 20,50

63. Mix grill
		 1 souzuki, 1 lamskotelet, 1 souvlaki en gyros

€ 19,00

64. Retsinaschotel
		 2 lamskoteletten, 1 souvlaki en gyros

€ 19,00

65. Zorbaschotel
		 Stukje varkenshaas, 1 souzuki, 1 schnitzel en gyros

€ 20,30

66. Hermesschotel
		 1 souvlaki, 1 suzuki, 1 schnitzel en gyros

€ 18,20

67. Souvlaki special mix
		 Met ossenhaas, varkenshaas en kipfilet, ui en paprika

€ 20,90

68. Onassisschotel
		 1 ossenhaas, 1 varkenshaas, 1 lamshaas, 1 kipfilet
		 met pepersaus

€ 24,95

Bij deze gerechten serveren wij rijst, friet, tzatziki en gemengde salade
met fetakaas.
69. Atheneschotel voor 2 personen
		 2 varkenskoteletten, 2 schnitzels, 2 lamskoteletten,
		 2 souvlaki, gyros
70. Atheneschotel voor 4 personen

€ 45,00

€ 89,50

71. Giorgosschotel voor 2 personen
€ 40,00
		 2 schnitzels met kaas, 2 souzuki, 2 stukjes moussaka, gyros
72. Giorgosschotel voor 4 personen
73. Zorbaschotel voor 2 personen
		 2 stukjes varkenshaas, 2 souzuki, 2 schnitzels, gyros

€ 78,00
€ 42,00		

74. Olympiaschotel voor 4 personen 		 € 108,00
		 4 stukjes varkenshaas, 4 lamskoteletten, 4 souzuki,
		 4 souvlaki, gyros en 1 fles griekse wijn

Bij deze gerechten serveren wij salade.
75. Skordostumbi
€ 19,00
		 Een specialiteit van het huis, lamsschenkel in knoflooksaus,
		 friet, rijst, tzatziki
76. Moussaka
€ 17,50
		 Griekse specialiteit, verschillende laagjes van aubergines,
		 aardappelen, gehakt en bovenop een laagje bechamelsaus
77. Gyros oven
€ 17,50
		 Met sherry-saus en kaas overbakken, geserveerd met friet
		 en rijst
78. Stifado
		 Kalfsvlees in tomatensaus met sjalotjes uit de oven

€ 19,00

Hierbij serveren wij appelmoes en friet
79. Mickey Mouse
		Gyros

€ 10,20

80. Pinokkio
		 Souvlaki (spies)

€ 10,20

81. Lucky Luke
		Gehakt

€ 10,20

82. Pipi Langkous
		Schnitzel

€ 10,20

83. Goofy
		 Spaghetti met tomatensaus

€ 9,20

84. Roodkapje
		Vissticks

€ 10,20

Hierbij serveren wij rijst, friet en gemengde salade
85. Lamshaasjes
		 In champignonsaus, afgeblust met rode wijn

€ 21,50

86. Fileto Agiou
€ 21,95		
		 Varkenshaas in sherrysaus en fetakaas, pangerecht uit Athene
87. Fileto Pan
		 Ossenhaas met pepersaus
88. Kipfilets met een pikante tomatensaus

€ 25,00
€ 18,90

Hierbij serveren wij gemengde salade
89.
		
		
		

Vegetarische schotel

Ovengerecht: Paprika gevuld met rijst en tomatensaus,
champignons,courgette, aardappelen, overbakken
met kaas en feta

€ 15,50

Alle visgerechten worden geserveerd met verse groenten
en aardappels uit de oven
90. Glossa
		 Verse zeetong ± 350 gr.
91. Kabeljauwfilet met vissaus ± 250gr

€ 27,20
€ 20,50

92. Kalamaria
		Inktvis

€ 18,20

93. Garides
		 Grote garnalen, niet gepeld (5 stuks)

€ 25,20

94. Garides youwetsi
		 Grote gepelde garnalen met tomatensaus en kaas
		 uit de oven (5 stuks)

€ 25,50

95. Garides pan
€ 25,50
		 Gepelde garnalen uit de pan, met verse knoflook en kruiden,
		 afgeblust met witte wijn
96. Garides Athene
		 Gepelde garnalen, afgeblust met witte wijn en met
		kookroomsaus
97. Zalmfilet met vissaus ± 250gr
98. Visschotel
		 2 zeetongfilet, 2 garnalen, inktvis en vissaus
99.
		
		
		

Tagliatelle met scampi’s

Pasta met gepelde garnalen en een kookroomsaus,
gesmoord in de pan met verse basilicum, knoflook en
afgeblust met wijn

€ 25,50

€ 20,50
€ 24,40
€ 20,20		

100.		 Tagliatelle met zalm
€ 20,20
		 Pasta met zalm, gesmoord in de pan met verse basilicum,
		 knoflook en een kookroomsaus, afgeblust met wijn		

Dessertkaart
Speciaal ijs				

€ 7,90

IJs met meloen				

€ 6,90

Dame Blanche				

€ 6,90

IJs met banaan				

€ 6,70

IJs met kersen				

€ 6,90

IJs met slagroom				

€ 5,90

Kinder ijs met slagroom				

€ 4,80

IJs met aardbeien				

€ 7,30

Blauwe Zee				

€ 6,90

Athene Surprise				

€ 8,60

Huisgemaakte baklava				

€ 6,70

Griekse yoghourt				

€ 5,90

Frapé met ijs				

€ 4,20

Chocolademousse				

€ 6,50

4 Griekse gebakjes 				

€ 6,70

Sokolatina				

€ 6,80

1 bolletje vanilleijs, 1 bolletje aardbeienijs en 1 bolletje
chocoladeijs met verse vruchten, likeurwijn en slagroom
1 bolletje vanilleijs, 1 bolletje aardbeienijs en 1 bolletje
chocoladeijs met meloen, likeurwijn en slagroom

3 bolletjes vanilleijs met warme chocoladesaus en slagroom
2 bolletjes vanilleijs, 1 bolletje chocoladeijs en slagroom

3 bolletjes vanilleijs met warme kersen, sorbetsaus en slagroom

1 bolletje vanilleijs, 1 bolletje aardbeienijs, 1 bolletje chocoladeijs en slagroom
1 bolletje vanilleijs en 1 bolletje aardbeienijs

3 bolletjes vanilleijs met aardbeiensaus en slagroom
3 bolletjes vanilleijs met Curaçao-likeur en slagroom

Dessertassortiment bestaand uit baklava, ijs,
verschillende verse vruchten, chocolademousse en slagroom
Bladerdeeg van walnoten en siroop, geserveerd
met een bolletje vanilleijs en slagroom
Geserveerd met walnoten en honing
Griekse ijskoffie
Met slagroom

Geserveerd met ijs

Griekse chocoladetaart met slagroom

