Athene
GRIEKS SPECIALITEITEN RESTAURANT

Griekse hapjes
Tapas - kaart
Wij serveren van maandag t/m
donderdag onbeperkt tapas
voor € 26,50 p.p.
(behalve op feestdagen)

•

Dank u wel en tot ziens!
Namens het team van restaurant Athene

•
•
•
•

Vanaf 2 personen te bestellen
inclusief stokbrood
Maximaal 2 tapas per persoon per rondje
Drank valt buiten het arrangement
1 nagerecht per persoon
(u kunt uit 3 desserts kiezen)
Per soort tapas die overblijft,
brengen wij € 2,00 in rekening.

Griekse Tapas:
1. Spanakopita - Bladerdeeg met spinazie

19. Kalamarakia - Gebakken inktvis

2. Tirokeftedes - Gefrituurde kaasballetjes

20. Gebakken ansjovis

3. Tarama - Viskuitsalade

21. Gebakken courgette met skordalia

4. Auberginesalade - Op Griekse wijze

		
(romige Griekse knoflookpuree)

5. Varkenshaasje in champignonsaus

22. Gyros - Onze specialiteit! Gekruid gesneden vlees van het spit

6. Souflaki - Zachte vleesstukjes op een spies

23. Dolmades - Druivenbladeren gevuld met gehakt, rijst 			

- Op Griekse wijze

		 en fetakaas met citroensaus

7. Loukaniko - Traditionele Griekse worstjes met mosterd

24. Gigantes - Witte dikke bonen in tomatensaus

8. Kolokithokeftedes - Courgettekroketjes

25. Tonijnsalade - Huisgemaakt

9. Tzatziki - Griekse yoghurt met knoflook en komkommer

26. Ham met meloen

10. Knoflook-Garides - Gepelde garnalen met kruidenboter

27. Gyros uit de oven - met sherrysaus en kaas overbakken

en kaas overbakken
11. Warme feta - Geitenkaas met knoflook en tomaat
12. Keftedakia - Gehaktballetjes in tomatensaus

Nagerecht:

13. Kruidenboter - Huisgemaakt
14. Aardappelen in aluminiumfolie uit de oven met tzatziki

28. Griekse yoghurt met honing en walnoten

15. Fileto Agiou - Varkenshaas in sherrysaus en fetakaas

29. 2 bolletjes ijs met slagroom

16. Kipfilet - Pangerecht met één chilisaus

30. Een stukje Karidopita (walnotengebak)

17. Garnalen cocktail - Rose garnaaltjes

		 met een bolletje vanille-ijs en slagroom

18. Midia - Gebakken mosselen
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