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ENTREE
Trio tapenade

Een plateau van diverse huisgemaakte
tapenades met warm brood en warme
pittabroodjes

VOORGERECHTEN
Soupa
Traditionele Griekse kerstsoep

Carpaccio
Van Ossenhaas

Keftedakia
Pittige gehaktballetjes
in tomatensaus en tzaziki

Feta Fournou
Fetakaas uit de oven met olijven, uitjes,
paprika, tomaat, olijfolie en een pikante
tomatensaus

Kalamaria
Gebakken hele inktvisjes met sesamzaadjes

Dolmades
Gemarineerde wijnbladeren gevuld met rijst
en gehakt met een citroen-dille sausje

HOOFDGERECHT VLEES, VAN DE GRILL
Mixed Grill
Gehaktrolletje, spiesje van
varkenshaas, kipfilet,
Gyros en tzaziki

Bifteki met gyros
Gekruide burger gevuld met fetakaas,
geserveerd met gyros en tzaziki

Souflaki Superieur
Spies met gegrilde ossenhaas, varkenshaas
en kipfilet, geserveerd met een saus naar
keuze

HOOFDGERECHT OVEN
Mousaka
Lasagne van aubergine, courgettes,
aardappelen, rundergehakt en
bechamelsaus

Mix van varkenshaas, kipfilet,
ossenhaaspuntjes, pruimen en druivenjus

Pasta Mediterranee

Grand Dessert

Gamba’s, gebakken inktvisjes en
een sliptongetje geserveerd met
aioli en rijst

Entree
Voorgerecht
Hoofdgerecht

Gegrilde lamskoteletten (frenched racks) met
een honing/tijmsaus

Trio Tapenade
Keftedakia met tzaziki of Tomatensoep
Kinder-Gyros
Geroosterde varkensreepjes van het spit
geserveerd met rijst,frietjes en appelmoes
of
Kinder-Souflaki
Spiesje van varkenshaas geserveerd met rijst,
frietjes en appelmoes

Gyros Gratiné

of

Geroosterde varkensreepjes, gegratineerd
met kaas en een pikante saus

Gebakken sliptongetjes geserveerd
met aioli en rijst

Een variatie van lekkere zoetigheden,
seizoensfruit, ijs en slagroom

KINDERMENU

Lams racks

Sliptongetjes

Seizoensgroente, olijven, uien, knoflook,
chili, licht pittige tomatensaus en Griekse
Kefolagraviere (oude griekse kaas)

NAGERECHT

Kinder-kipfilet
Kipfilet geserveerd met rijst, frietjes
en appelmoes

HOOFDGERECHT VIS
Vismix

Traditioneel gerecht van kalfsstoofvlees,
geserveerd naar keuze met pasta, ratatouille
of aardappelen uit de oven

VEGETARISCH

HOOFDGERECHT VLEES, UIT DE PAN
Tiganaki-Mix

Kokkinisto

Nagerecht
4-gangen keuzemenu | € 38,50 p.p.
kindermenu | € 18,50 p.p.
1e zitting van 16.00 - 19.30 uur

Lekker kinderijsje

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met
rijst, frietjes en gebruik van de saladebar
2e zitting van 20.00 - tot sluiten
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