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87. FLIPIE 8,00
 gyros | frites | mayonaise | appelmoes

88. NEMO 8,00 
 stukjes visfillet | gepaneerd |  
 frites | mayonaise | appelmoes

89. KIKIE  8,00 
 kipfilet | frites | mayonaise | appelmoes

90. DIMIS 8,00 
 malse gehaktballetjes | frites | mayonaise | appelmoes

extrA’s en bijgerechten
91. GrIEKSE SaLaDE  (klein) 3,95

92. KOOLSaLaDE 2,50

93. aarDaPPELSchIjFjES 3,00

95. FrItES 2,00

96. rIjSt 2,00

99. GrIEKSE PIta 1,50

100. StOKbrOOD 2,00

97. ELLIES ME PIPErIES 3,95
 gemarineerde olijven met peperoni’s

98. GIGaNtES 3,00
 grote witte bonen in tomatensaus

sAuzen
VISSauS 1,25

tOMatENSauS  1,25

KNOFLOOKSauS  1,25

chaMPIGNONSauS 1,25

PEPErSauS  1,25

MayONaISE, KEtchuP, aPPELMOES 1,00
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Voorgerechten
1. chIrINO ME PEPONI 8,95
 Parmaham | meloen

2. trIO MEZE 6,75
 taramas (zalmkaviaar mousse) | 
 aubergine dip | tyrosalata (feta tapenade)

3. tZatZIKI 5,00
 Griekse roomyoghurt | komkommer |  
 knoflook | olijfolie / kruiden

5. tONOSaLata 6,75
 tonijnsalade | huisgemaakt

6. GarIDEScOcKtaIL 9,25
 garnalencoctail | Hollandse garnalen |  
 sla | huisgemaakt

7. KruIDENbOtEr 4,00
 met Griekse pita | huisgemaakt

8. OrEKtIKa 11,25
 combinatie van Griekse amuses voor 1  
 of meerdere personen (per persoon)

9. KOtOSaLata 7,50
 kipsalade | huisgemaakt

22. KEFtEDaKIa 6,95
 gehaktballetjes uit de oven |  
 licht pikante tomatensaus

23. DOLMaDaKIa 6,95
 opgerold druivenbladeren gevuld met  
 rijst en gehakt | citroen-saus

24. FEta SaGaNaKI 8,00
 gebakken  Griekse schapenkaas |  
 geserveerd met een Griekse pita

25. MaNItarIa GEMISta 7,95
 champignons (Portobello’s) gevuld met  
 feta | paprika | tomatensaus | uit de oven

30. MELItZaNES PSItES 7,95
 gegrilde aubergine rolletjes | Parmezaanse kaas |  
 tomatensaus | in de oven gebakken

mAAltijdsAlAdes
36. SaLaDE MEDItErraNE 7,95
 salade met stukjes Griekse feta | Parmezaanse kaas |  
 ananas | walnoten | pijnboompitten

37. chOrIatIKI 7,95
 de echte Griekse boerensalade met feta

38. SaLaDE GarIDES 7,95 
 salade met gemarineerde garnaaltjes  
 in pesto | sinaasappel | pijnboompitten

Vleesgerechten
43. GyrOS FOurNOu 14,95
 gyros speciaal bereid in de oven met  
 champignonsaus en met kaas gegratineerd

44. GyrOS 13,50
 gekruid en geroosterd fijngesneden varkensvlees | tzatziki

40. KOtOPOuLO 14,25
 twee stuks gemarineerde kipfilet | gyros | tzatziki

50. SOuVLaKIa 14,25
 2 spiesjes van gemarineerd 
 varkensfilet | gyros | tzatziki

50a. SOutZOuKIa 13,95
 2 stuks gekruid gehakt van de grill | gyros | tzatziki

51. PhaIStOS 14,25
 soutzouki | souvlaki | gyros | tzatziki

52. PrEVELI 15,25
 souvlaki | steak | kipfilet | gyros | tzatziki

53. NObILE 15,95
 souvlaki | kipfilet | soutsouki | gyros | tzatziki

54. bIFtEKI GEMIStO 16,00
 gehakt gevuld met fetakaas | tomaat | olijven

55. MIXED-GrILL 17,75
 souvlaki | kipfilet | soutsouki | lamskotelet | gyros | tzatziki

56. KaStELI  16,75
 souvlaki | soutsouki | varkenshaas |  
 gyros | witte bonen | tzatziki

schotels Voor 2 personen
58. PLatEau ZOrba 39,95
 2 souvlaki | 2 soutsouki | 2 mousaka | 
 2 varkenshaas | gyros | boerensalade / tzatziki

60. PLatEau aLEXaNDrOS 39,95
 2 varkenshaas | 2 steak | 2 kipfilet |  
 2 mousaka | gyros | boerensalade / tzatziki

* Bij “Zorba” en “Alexandros” gratis een flesje wijn

VegetArische gerechten
85. GEMISta 13,95
 gevulde paprika’s en tomaat uit de oven  
 met rijst, geserveerd met feta en tzatziki

86. barba - StathIS 14,25
 sperziebonen | gestoofde aubergine in  
 tomatensaus | gevulde “deeg” kussentje |  
 witte bonen | feta | rijst | tzatziki

Visgerechten
73. SOLOMOS 18,50
 verse zalmfilet | knoflook |  
 olijfolie dressing | grill

75. LaVraKI 17,95
 verse zeebaarsfilet | groenten bedje |  
 tomaat | basilicum | grill

trAditionele gerechten
80. MOuSaKa 15,75
 ovengerecht bestaande uit lagen van  aardappelen, 
 aubergines en courgettes | gehakt | bechamelsaus

81. MOScharI StIFaDO 15,95
 stoofschotel van kalfsvlees |  
 zilveruitjes | tomaat - wijnsaus

82. KOKINIStO 15,95
 stoofschotel van kalfsvlees | sperziebonen 
 of aubergines | tomaat - wijnsaus

*  Al onze schotels worden geserveerd met rijst, frites en salade


