tapas
Tapas Acropolis

Tzatziki griekse yoghurt met komkommer
Tirosalata feta dip met rode peper
Kruidenboter met pita

€5.50

Tapas Siros

Keftedakia gehaktballetjes in tomatensaus
Souvlaki / kipsouvlaki spiesje van varkenshaas / kip
Diamanthaas heerlijk stukje biefstuk van de grill

GRIEKSE CORNER

€8.50

Tapas Mikonos

Spanakopita filodeeg gevuld met fetakaas en spinazie
Dolmedakia gevulde wijnbladeren met rijst en gehakt
Champignons gebakken met kruiden en knoflookolie

€5.50

Tapas Kalymnos

Gyros van de spies gesneden stukjes varkensvlees
Tiropita filodeeg gevuld met fetakaas
Feta Saganaki gebakken schapenkaas

€6.50

Tapas Karpathos

Kalamaria gebakken inktvisringen
Midia gebakken mosselen
Scampies gepeld gebakken in knoflookolie

€8.50

Tapas Santorini

Kalamata olijven griekse kwaliteits olijven
Feta traditionele griekse schapenkaas
Griekse groene pepers milde grote groene pepers

€5.50

4 gangen tapas menu
1 x koude tapas
2 x warme tapas
1 x nagerecht
Tapas menu wordt geserveerd met friet en salade

€37.50

GC
grill & tapas

menu

KAART

2 persoons menu's

voorgerechten
1. Brood met kruidenboter
2. Tzatziki verse griekse yoghurt met komkommer, knoflook en pita
3. Feta Saganaki gebakken schapenkaas
4. Keftedakia gehaktballetjes in tomatensaus
5. Tiropita filodeeg gevuld met fetakaas
6. Spanakopita filodeeg gevuld met fetakaas en spinazie
7. Dolmedakia gevulde wijnbladeren met rijst en gehakt
8. Kalamaria gebakken intvisringen
9. Midia gebakken mosselen
10. Garides gebakken scampies in knoflook olie
11. Champignons gebakken met kruiden en knoflookolie
12. Tirosalata pikante fetadip met rode peper en pitabrood
13. Feta en olijven griekse schapenkaas met kalamata olijven

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.50
5.50
6.50
6.50
5.50
5.50
6.00
7.50
7.50
9.50
4.50
5.50
5.50

salades
14. Griekse boeren salade traditionele salade met feta
15. Gemengde salade met diamant haas [biefstuk]
16. Gemengde salade met huisgemaakte tonijnsalade
17. Gemengde salade met grote gepelde garnalen

Gamaba’s, Scampies, Kalamaria, Biefstuk & Lam

€ 8.50
€10.50
€ 9.50
€ 9.50

kids menu

[T/M 12 JAAR]

38. Hercules gyros met friet en mayonaise
39. Zeus kipfilet met friet en mayonaise
40. Venus hamburger met friet en mayonaise
41. Athena souvlaki met friet en mayonaise

€
€
€
€

8.50
8.50
8.50
8.50

42. Falafel gefrituurde burgertjes van gestampte kikkererwten
43. Moussaka traditioneel huisgemaakt gerecht op basis van aubergine

€11.50
€15.50

specialiteiten
€19.50
€22.50
€25.50
€14.95
€16.95
€16.95
€16.95
€21.50
€16.95
€22.95
€18.50
€26.50

vissgerechten
30. Zalm van de grill filet van de grill met knoflookolie
31. Girades grote gebakken gamba’s ongepeld
32. Kalamaria gebakken inktvis op Griekse wijze
33. Mix van zeevruchten 3 soorten

Gamaba’s, Scampies, Kalamaria, Biefstuk & Lam

€47.50
€49.50
€34,50
€52.00

vegetarisch

vleesschotel van de grill
18. Mix Grill keuze uit 3 soorten vlees van de grill
19. Mix Grill keuze uit 4 soorten vlees van de grill
20. Mix Grill keuze uit 5 soorten vlees van de grill
21. Gyros van de spies gesneden varkensvlees
22. Souvlaki spies van gegrilde varkenshaas
23. Kip Souvlaki spies van gemarineerde kipfilet
24. Bifteki gekruid kalfsgehakt van de grill
25. Lamskoteletten van de grill
26. Kipfilet gemarineerde kipfilet van de grill
27. Diamant Haas Biefstuk van de grill
28. Spareribs zoet / pikant
29. Surf & Turf keuze 1 soort vis & 1 soort vlees,

34. Mix grill keuze uit 5 soorten vlees
35. Mix grill zeevruchten 3 soorten
36. Spareribs zoet / pikant
37. Surf & Turf keuze 1 soort vis & 1 soort vlees,

€22.50
€24.50
€21.50
€25.50

44. Moussaka traditioneel huisgemaakt gerecht op basis van aubergine
met gehakt
45. Fantasie van de kok

€17.50
€22.50

bijgerechten
46. Rijst in tomatensaus met parika en ui
47. Gigantes grote witte bonen in saus
48. Pita vers grieks brood
49. Friet
50. Portie kalamata olijven

€
€
€
€
€

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet en salade
mix grill keuze uit : gyros, souvlaki, kipsouvlaki, bifteki, lamskoteletten en kipfilet.

2.50
2.90
1.50
2.50
3.00

