KRIA OREKTIKA koude voorgerechten

1

Skordo Woutiro V

€ 2,75

stokbrood met kruidenboter

3

Tzatziki V

€ 4,00

yoghurtgerecht met komkommer en knoflook

ZESTA OREKTIKA warme voorgerechten

17

Domata Soupa V

€ 4,50

tomatensoep

7

Spanakotiropita V

€ 5,00

bladerdeeg gevuld met feta en spinazie

10

Keftedakia

€ 6,50

gehaktballetjes in tomatensaus

8

Kalamaria

€ 6,50

gefrituurde inktvisringen met knoflooksaus

9

Midia

€ 6,50

gefrituurde mosselen met knoflooksaus

113

Lefka Tyrakia

€ 7,50

gebakken geitenkaasjes met spek, besprenkeld
met honing op een bedje van sla

KYRIA PIATA hoofdgerechten
Alle grillspecialiteiten worden geserveerd met rijst, frites,
tzatziki en salade.
40

Sousouki schotel

€ 14,50

gyros met twee sousouki

46

Kota Psiti

€ 14,00

kipfilet drie stuks

50

Spare ribs

€ 16,50

met souflaki en gyros

60

Nikos Schotel

€ 19,00

gyros, souflaki, sousouki, kipfilet en varkenshaas

122

Piatela ie kardia

€ 21,50

gyros, souflaki, kip, ossenhaas en varkenshaas

51

Mixed Grill
gyros, souflaki, lamskotelet, ossenhaas,
varkenshaas en spareribs

€ 24,00

FAJITA STO FOURNO ovengerechten
Alle ovenspecialiteiten worden geserveerd met salade.

69

Mousaka

€ 15,00

gerecht van aubergine, gehakt, aardappels
overgoten met bechamelsaus met rijst en frites

70

Arni Kritharaki

€ 15,50

gestoofd lamsvlees met Griekse pasta in
tomatensaus, geserveerd met stokbrood

72

Arni Stifado

€ 16,50

gestoofd lamsvlees met sjalotjes, geserveerd
met rijst en frites

73

Pastitsada

€ 16,50

gestoofd lamsvlees met pruimen, mavrodaphne wijn,
kaneel, kruidnagel, geserveerd met Griekse
pasta en stokbrood

GORTA ANAMIKTO vegetarische schotels
alle vegetarische gerechten worden geserveerd met rijst,
frites en salade.

180

Vegetarische Schotel V

€ 15,50

assortiment van warme en koude vegetarische hapjes

181

Vegetarische Pastitio V

€ 15,00

taartje van pasta met verse spinazie, feta,
Parmezaanse kaas overgoten met bechamelsaus

183

V

Vegetarische Mousaka

Vegetarisch

€ 15,00

PSARIKA visgerechten
Alle visspecialiteiten worden geserveerd met rijst, frites, sausjes
en salade.

35

Kalamaria

€ 16,00

gefrituurde inktvisringen

36

Solomos

€ 18,50

gegrilde zalmfilet

38

Thallasa mix gegrilde zalm, gebakken slibtong € 19,00
en barbunia

KYRIA PIATA PAIDIA gerechten voor onze jonge gasten

150

Knorretje

€ 7,50

sousouki met frites en mayonaise

151

Hercules

€ 7,50

souflaki met frites en mayonaise

152

Calimero

€ 7,50

kipnuggets met frites en mayonaise

153

Pinokkio

€ 7,50

gyros met frites en mayonaise

154

Lange Jan
frikandel met frites en mayonaise

€ 7,50

