Menu
VISGERECHTEN

KRIA OREKTIKA

Koude voorgerechten
1
Skordo Woutiro stokbrood met kruidenboter
3
Tzatziki yoghurtgerecht met komkommer knoflook
110
Feta Griekse schapenkaas
			
16
Pikilia warme en koude hapjes 			

€ 3,50
€ 5,00
€ 5,00
€13,50

ZESTA OREKTIKA

Warme voorgerechten
6
Dolmadakia wijnbladeren met rijst			
7
Spanakotiropita bladerdeeg, spinazie, feta		
8
Kalamaria gefrituurde inktvisringen, knoflooksaus
9
Midia gefrituurde mosselen met knoflooksaus		
10
Keftedakia gehaktballetjes in tomatensaus		
SALADES

116
117
120

Lachanosalata Griekse koolsalade			
Fasoliasalata witte bonensalade met ui, wortel,		
bleekselderij en paprika		
Goriatiki Griekse salade met feta voor 1 persoon

€ 6,50
€ 5,50
€ 6,75
€ 6,75
€ 6,75
€ 4,00
€ 4,50
€ 5,50

KINDERGERECHTEN

Keuze uit sousouki, souflaki, gyros, kipnuggets of frikandel.
Geserveerd met frites en mayonaise. 				

€ 8,50

VEGETARISCHE GERECHTEN

Geserveerd met salade. Rijst en frites (niet bij het pasta taartje)
180
Vegetarische Schotel warme groenten en hapjes
€ 16,00
181
Vegetarische Mousaka				€ 16,00
183
Vegetarische Pastitio taartje van pasta met		
€ 16,00
verschillende soorten kaas en verse spinazie
OVENGERECHTEN Geserveerd met salade

69
70
72

Mousaka gerecht van aubergine, gehakt,		
€ 16,50
aardappels en bechamelsaus met rijst en frites
Arni Kritharaki gestoofd lamsvlees met 		
€ 17,50
kritharaki/Griekse pasta in tomatensaus met stokbrood
Arni Stifado gestoofd lamsvlees met			
€ 17,50
sjalotjes geserveerd met rijst en frites

Geserveerd met rijst, frites, salade en een sausje.
35
Kalamaria gefrituurde inktvisringen			
36
Solomos gegrilde zalmfilet				
37
Garides 5 grote gebakken garnalen			
38
Thallasa mix gegrilde zalm, gebakken slibtong		
en barbunia

€ 17,50
€ 18,50
€ 22,50
€ 20,00

GRILLGERECHTEN

Geserveerd met rijst, frites, tzatziki en salade
40
Sousouki gegrild gehakt met gyros			
€ 15,50
41
Bifteki gehakt gevuld met feta en gyros 		
€ 15,75
42
Souflaki varkensvlees aan spies en gyros		
€ 15,50
43
Gyros Schotel Grieks varkensvlees van het spit
€ 15,00
44
Spareribs met gyros					€ 15,00
46
Kota Psiti drie stukken kipfilet				
€ 14,50
47
Paidakia vijf lamskoteletten				€ 18,50
51
Mixed Grill gyros, souflaki, lamskotelet, 		
€ 24,50
ossenhaas, varkenshaas en spareribs
52
Ie kardia gyros, souflaki, kipfilet, varkenshaas en
€ 22,00
ossenhaas
58
Kanalaki Schotel gyros, souflaki, bifteki en sousouki € 19,00
60
Nikos Schotel gyros, souflaki, sousouki, kipfilet		
€ 20,00
en varkenshaas
EXTRAS

22
23
28
27
D

Frites 							€ 2,75
Rijst							€ 2,75
Mayonaise, ketchup of currysaus				
€ 1,00
Knoflook- of cocktailsaus				
€ 1,50
Pita gyros						€ 6,50

Eet u thuis? Dan pakken we gerechten graag voor u in om af te halen.
Bezorgen doen wij bij een bestelling vanaf €20,Bezorgkosten binnen Mierlo: €1,50
Bezorgkosten buiten Mierlo: €2,50
Vanaf €50,00 bezorgen wij gratis.
Uiteraard kunnen veel van onze gerechten ook
glutenvrij bereid worden.

Highlights in ons restaurant
Proeverij

7-gangen diner om kennis te maken met de Griekse keuken
De Proeverij bestaat uit 3 voor- , 3 hoofdgerechtjes en
1 nagerechtje 							€ 26,50

Seizoensmenu

Wisselend 3-gangenmenu met keuze uit vlees, vis
of vegetarisch							€ 24,50

Voor 10 piek naar de griek

Alleen op woensdag, donderdag en vrijdag
Keuze uit ca. 10 verschillende gerechten 			

€ 10,00

				

Wij bieden ook:
Catering

Geeft u een feestje? Vraag bij interesse voor grotere catering naar de
mogelijkheden.

Grote keuze glutenvrije gerechten

In onze menukaart vindt u een grote keuze aan gerechten, die glutenvrij bereid
kunnen worden.
Griekse live muziek
Twee keer per jaar (voor- en najaar) organiseren wij een Griekse avond met live
muziek. Kijk voor data op onze website.
Tapastafel/mezedestafel
Heeft u een jubileum, feestje, of andere bijzondere gelegenheid en wilt u dit bij ons
vieren? Bij ons kunt u genieten van een volledig verzorgde mezedestafel.
Per persoon: 							€ 26,50
Inclusief drank (Fris, bier, wijn, koffie en thee)			
€ 46,50

Download onze app
En spaar voor korting op etentjes, wijn en meer!

Thuismenukaart
Dorpsstraat 71
5731 JG Mierlo
Tel: 0492 664 968
www.tavernanikos.nl
Openingstijden:
Wo t/m zo en op feestdagen
Geopend vanaf 17:00 uur

