MOES
TZATZIKI

GRILL
4,50

(yoghurt saus met knoflook)

GYROS

6,50

(stukjes varkensvlees )

TARAMA

4,50

(viskuit moes)

SOUFLAKIA

5,50

( spiesjes van varkensvlees)

FAVA

4,50

(gele spliterwten )

KONTOSOUFL I

5,50

(groot spies van varkens vlees en tomaatjes)

KOPANISTI

4,50

( pikante feta moes met rode paprika en knoflook )

BIFTEKIA

5,50

(gehakt schijfjes )

BIFTEKIA TILIGTA
VIS
TONOSALATA

5,50

(tonijnsalade met sla)

SOLOMOSALATA

7,50

(gerookte zalmsalade met sla)

SOLOMOS GEMISTOS

8,00

(gerookte zalm gevuld met tonijn)

BIFTEKIA ME GIAOURTI
(gehakt schaaltjes met pikante tomatensaus en yoghurt)

6,50

PAIDAKIA

7,50

(lamskoteletten)

KOTOPOULO STIN SCHARA

5,50

( kippendijen )

KOTOPOULO SOUFLAKI

5,50

(kip spiesjes )

KOUDEGERECHTEN

MANITARIA ME GALOUMI

KOKKINI PIPERIA

6,00

(gehakt schijfjes met spek)

4,50

5,50

( spiesjes van champignon en kaas uit Cyprus )

(geroosterde Griekse paprika)

KARPATSIO

8,00

GALOUMI

5,00

(kaas uit Cyprus )

(carpaccio)

FETA

4,50

FETA STIN SCHARA

5,00

(feta met knoflook ,tomaat en kruiden)

(Griekse schapen kaas)

KOTOSOUFLAKIA
DOLMADAKIA

5,00

6,50

(Spies van kippendijen en spek )

(druivenbladeren gevuld met rijst)

ELIES / PIPERIES

4,50

MANITARIA SOUFLAKI

4,50

(spies met champignon en paprika)

(olijven en pepers)

PIPERIA GEMISTI

4,50

(geroosterde paprika gevuld met feta moes)

5,50
4,50

(komkommer salade)

LACHANOSALATA

6,50

(gehaktballetjes in tomatensaus )

(Griekse salade)

AGGOUROSALATA

4,50

(gevulde hoornpaprika met feta )

PANNETJES
SOUTSOUKAKIA

SALADE
CHORIATIKI

PIPERIES STIN SCHARA

4,50

BIFTEKIA SPECIAAL

6,50

(gehakt schijfje met tomaat en kaas)

KOTOPOULO TIGANIA

6,50

(stukjes kip in feta saus)

KOTOPOULO SPECIAAL

6,50

(gepaneerde kipfilet met tomatensaus en kaas )

(kool salade)

KOTOPOULO ME MOUSTARDA

NTOMATOSALATA
(tomaten salade)

4,50

6,50

(stukjes kip met mosterd en honing)

BODINI TIGANIA

7,50

(stukjes ossenhaas geblust met metaxa )

MEZES TOU BEKRI
(stukjes varkenshaas geblust met metaxa in tomatensaus)

PANNETJES

7,50

GEFRITUURD
GYROS SPECIAAL

KOTOPOULO PANARISMENO

5,50

(gepaneerd kip filet )

7,50

(gyros met champignon,en geraspte kaas)

MANITARIA

4,50

(champignon geblust met metaxa)

KOLOKITHAKIA

4,50

(courgette met knoflook.)

KOLOKITHOKEFTEDES

4,50
4,50

MIDIA / GARIDES

5,00

MIDOPILAFO

4,50

TIGANIA ANAMIKTI

(aubergine met knoflook )

FLOGERES

6,50
7,50

( mosselen en garnalen in knoflooksaus of tomatensaus)

(aubergine gevuld met kaas)

MELITZANA TIGANITI

MIDIA
(mosselen in tomatensaus of knoflooksaus )

(courgette frietjes )

MELITZANA GEMISTI

6,50

(garnalen in tomatensaus of knoflooksaus )

(courgette balletjes )

KOLOKITHAKIA TIGANITA

GARIDES

7,50

(mosselen met rijst en kruiden)

7,50

(stukjes varkenshaas,ossenhaas ,kip paprika,champignon en uien in fetasaus )

5,50

OVEN

(deeg gevuld met feta,tomaat en kruiden )

FETA TIGANITI

5,50

MOUSSAKA

8,00

(aardappels,aubergine,gehakt en bechamelsaus )

(deeg gevuld met feta, geserveerd met honing en sesamzaad )

FLOGERES ME GARIDES
(deeg gevuld met garnalen en spek)
BOUREKAKIA

5,50

MANITARIA GEMISTA
GIGANTES

5,50

(deeg gevuld met griekse kaas en ham )

6,00

( gevulde champignon met tomaat feta en kaas)

5,00

(Groote witte bonen in tomatensaus )

FETA STON FOURNO

5,50

(feta met tomaten,pepers,en geraspte kaas)

KAVOUROKROTETES

6,50

(krabkroketten)

PATATES MET FETA

4,50

(filodeeg gevuld met feta )

2,50

SPANAKOPITA

7,50

PIPERIA GEMISTI

(friet met geraspte feta en oregano)

KALAMARAKIA
( gefrituurd inktvis )

TIROPITA

4,50

(filodeeg gevuld met spinazie en feta )

5,50

(paprika gevuld met feta en geraspte kaas )

DOLMADES

6,50

(druivenbladeren gevuld met gehakt en rijst )

RYZI

2,50

( witte rijst met groente )

MELITZANA
( aubergine met knoflook)

5,50

