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3. Kipfi let en gyros 
Chicken breast and gyros

12,50

2. Soufl aki van ossenhaas en gyros 
Spies van ossenhaas en gyros
Beef tenderloin skewer and gyros

14,75

1. Soufl aki van varkenshaas en gyros
Spies van varkenshaas en gyros
Pork tenderloin skewer and gyros

12,50

5. Spareribs en gyros 
Spare ribs and gyros

12,50

4. Bifteki en gyros 
Gekruid gehakt en gyros
Seasoned minced meat and gyros

12,50

6. Bifteki Jemisto en gyros
Gekruid gehakt gevuld met fetakaas en gyros
Seasoned minced meat fi lled with feta cheese and gyros

15,00

7. Bifteki, kipfi let en gyros
Gekruid gehakt, kipfi let en gyros
Seasoned minced meat, chicken breast and gyros

15,00

8. Bifteki, soufl aki en gyros
Gekruid gehakt, een spies van varkenshaas en gyros
Seasoned minced meat, pork tenderloin skewer and gyros

15,00

9. Kipfi let, lamskotelet en gyros
Chicken breast, lamb cutlet and gyros

15,00

10. Kautopolo
Kipfi let overgoten met champignonsaus en groentenmix
Chicken breast topped with mushroom sauce and vegetable mix

15,00

Alle daghappen worden geserveerd met salade, friet, rijst en tzatziki.
All meals are served with salad, fries, rice and tzatziki.
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3. Carpaccio 
Flinterdunne plakjes ossenhaas met pijnboompitten, parmezaanse kaas 
en dressing
Paper thin slices of beef tenderloin with pine nuts, parmesan cheese 
and dressing

12,75

2. Tzatziki
Yoghurt met komkommer, knofl ook en kruiden
Yogurt with cucumber, garlic and herbs

5,75

1. Tiro salata
Pittige fetakaassalade
Spicy feta cheese salad

6,75

5. Boerensalade
Salade van komkommer, tomaat, uitjes, olijven, pepers en fetakaas
Salad of cucumber, tomato, onions, olives, peppers and feta cheese

6,50

4. Burrata
Sla met mozzarella, pesto, tomaat en honing
Lettuce with mozzarella, pesto, tomato and honey

8,75

6. Ouzo pikillia
Combinatie van verschillende koude voorgerechten
Combination of different cold starters

12,75

Kruidenboter / Garlic butter 3,50

Knofl ooksaus / Garlic sauce 3,50

Alle voorafjes worden geserveerd met vers stokbrood.
All appetizers are served with fresh bread.

Gemarineerde olĳ ven / Marinated olives 3,50

Tapenade kokonisto
Combinatie van zongedroogde tomaten, walnoten en olijven
Combination of sun-dried tomatoes, walnuts and olives

3,50
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9. Spanakopita 
Bladerdeeg gevuld met spinazie en fetakaas
Puff pastry fi lled with spinach and feta cheese

7,25

8. Keftedes
Gehaktballetjes in tomatensaus
Meatballs in tomato sauce

7,25

7. Dolmadakia
Wijnbladeren gevuld met rijst en gehakt
Vine leaves fi lled with rice and minced meat

7,25

13. Midia Tiganita
Gebakken mosselen in tomatensaus met groenten
Mussels in tomato sauce with vegetables

9,50

15. Manitaria
Gebakken champignons in roomsaus
Mushrooms in cream sauce

8,50

14. Manitaria me garidies
Champignons gevuld met garnalen op een bedje van spinazie, 
overgoten in roomsaus
Mushrooms stuffed with shrimps on a bed of spinach, covered in 
cream sauce

11,50

11. Black Tiger gamba’s
Gebakken garnalen in knofl ookolie
Shrimps in garlic oil

9,50

10. Calamaria
Gefrituurde inktvisringen
Fried squid rings

9,25

12. Garides
Garnalen in roomsaus
Shrimps in cream sauce

9,50
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16. Saganaki
Gebakken fetakaas
Fried feta cheese

9,50

17. Ouzo pekilia
Combinatie van verschillende warme voorgerechten
Combination of different warm starters

12,75

18. Fakes soupa
Linzensoep
Lentil soup

5,00

19. Tomato soupa
Tomatensoep
Tomato soup

5,00

20. Kremido soupa
Pittige, lichtgebonden uiensoep
Spicy, lightly bound onion soup

5,00

Alle voorgerechten worden geserveerd met vers stokbrood.
All appetizers are served with fresh bread.

Alle soepen worden geserveerd met vers stokbrood.
All soups are served with fresh bread.
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22. Salomos tiganitos
Gebakken zalmfi let
Salmon fi llet

21,25

23. Illiosschotel
Twee gebakken sliptongen afgebakken in kruidenboter
Two soles baked in herb butter

21,25

24. Garides tiganita
Vijf grote gebakken garnalen
Five large shrimps

22,25

25. Mix Tiganita
Een sliptong, twee garnalen en gefrituurde inktvis
One sole, two shrimps and fried squid

23,50

26. Mix Mikonos
Gebakken zalm en gefrituurde inktvisringen
Baked salmon and fried squid rings

22,25

27. Mix Athene (te bestellen vanaf 2 personen)

Twee stukken zalm, twee sliptongen, vier garnalen en inktvis
Two pieces of salmon, two soles, four shrimps and squid

49,50

21. Calamaria
Gefrituurde inktvis
Fried squid

18,25

Alle visgerechten worden geserveerd met friet, rijst, gebakken groenten, salade en knofl ooksaus.
All fi sh dishes are served with fries, rice, fried vegetables, salad and garlic sauce.
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28. Gyros
Stukjes geroosterd vlees van de draaigrill op smaak gebracht met 
fi jne kruiden en ui
Pieces of roasted meat from the rotary grill fl avored with fi ne herbs 
and onion

14,50

29. Gyros speciaal
Stukjes geroosterd vlees van de draaigrill overgoten met champignonsaus 
en gegratineerd met kaas
Pieces of roasted meat from the rotary grill, topped with mushroom sauce 
and gratinated with cheese

16,50

30. Soufl aki mix
Een spies van varkenshaas, een spies van ossenhaas en gyros
A skewer of pork tenderloin, a skewer of beef tenderloin and gyros

21,50

32. Soufl aki gemisto
Varkenshaas gevuld met fetakaas aan een spies met paprika, uien en gyros
Pork tenderloin fi lled with feta cheese on a skewer with bell pepper, onions 
and gyros

22,50

33. Paidakia
Vier gemarineerde lamskotelleten en gyros
Four marinated lamb chops and gyros

24,50

34. Mix grill
Een combinatie van bifteki, soufl aki, kipfi let, lamskotelet en gyros
A combination of bifteki, soufl aki, chicken breast, lamb chop and gyros

25,50

35. Spareribschotel
Gemarineerde spareribs
Marinated spareribs

18,75

31. Apollo
Varkensfi let gegratineerd met kaas, kipfi let overgoten met champignonsaus, 
ossenhaas met kruidenboter en gyros
Pork fi llet gratinated with cheese, chicken fi llet topped with mushroom sauce, 
beef tenderloin with herb butter and gyros

22,50
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Alle grill specialiteiten worden geserveerd met friet, rijst, salade en tzatziki.
All grill specialties are served with fries, rice, salad and tzatziki.

36. Mix Bachus
Een combinatie van soufl aki, lamskotelet, bifteki en gyros
A combination of soufl aki, lamb chop, bifteki and gyros

20,50

37. Mix Fino
Een combinatie van kipfi let, lamskotelet, varkensfi let en gyros
A combination of chicken fi llet, lamb chop, pork fi llet and gyros

20,50

38. Mix Daphne
Gegrilde runderlever en gyros
Grilled beef liver and gyros

18,00

39. Meat & fi sh
Combinatie van drie lamskoteletten en vier gambaʼs
Combination of three lamb chops and four king prawns

24,75

40. Venus schotel
Combinatie van gegrilde ossenhaas en twee gebakken garnalen
Combination of grilled beef tenderloin and two fried shrimp

23,75

41. Metaxa schotel
Gegrilde ossenhaas
Grilled beef tenderloin

24,50

42. Plato schotel
Gegrilde ribeye
Grilled ribeye

24,50

43. Samos schotel
Gegrilde entrecote
Grilled sirloin steak

24,50

44. T-bone schotel
Gegrilde T-bone (500 gram)
Grilled T-bone (500 grams)

27,75
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45. Aphrodite schotel
Grote spies van ossenhaas, varkenshaas en kipfi let met paprika en ui
Large skewer of tenderloin, pork tenderloin and chicken breast with 
bell pepper and onion

22,50

46. Artimis schotel
Gegrilde varkenshaas
Grilled pork tenderloin

19,50

47. Dionisos schotel
Lamshaas geregen aan een spies met paprika en ui
Lamb tenderloin on a skewer with bell pepper and onion

23,75

48. Zorba schotel
Gegrilde ossenhaas met twee gemarineerde lamskoteletten
Grilled tenderloin with two marinated lamb chops

25,50

49. Mix Thessaloniki
Twee zalmfi lets, twee gambaʼs, twee stukken ossenhaas, twee 
lamskoteletten en groenten
Two salmon fi llets, two king prawns, two pieces of tenderloin, two 
lamb chops and vegetables

51,50

50. Mix Delphi
Twee biftekiʼs, twee lamskoteletten, twee stukken ossenhaas, twee 
varkenshaasspiesjes en gyros
Two biftekis, two lamb chops, two pieces of beef tenderloin, two pork 
tenderloin skewers and gyros

49,50

51. Mix Sirtaki
Twee kipfi lets, twee stukken spareribs, twee lamskoteletten, twee 
stukken ossenhaas en gyros
Two chicken breasts, two portions of spare ribs, two lamb chops, two 
pieces of tenderloin and gyros

49,50

Alle specialiteiten worden geserveerd met friet, rijst, salade en gebakken groenten.
All specialties are served with fries, rice, salad and fried vegetables.

Deze gerechten zijn ook te krijgen voor 1 persoon (prijzen worden gehalveerd).
These dishes are also available for 1 person (prices are halved).
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52. Stifado
Stoofschotel van rundvlees met sjalotjes in lichte tomatensaus
Beef stew with shallots in light tomato sauce

16,50

55. Zeus
Gebakken stukjes kipfi let met groenten in roomsaus
Fried chunks of chicken breast with vegetables in cream sauce

18,50

56. Lahano me tiri
Gebakken groentemix in roomsaus gegratineerd met kaas
Fried vegetable mix in cream sauce gratinated with cheese

18,50

57. Mousaka vegetaria
In laagjes opgebouwde ovenschotel met aardappels en groenten 
overgoten met bechamelsaus
Layered oven dish with potatoes and vegetables topped with 
bechamel sauce

16,50

54. Bekri mezza
Gebakken varkenshaas en ossenhaas met groenten in knofl ookroomsaus
Pork tenderloin and beef tenderloin with vegetables in garlic cream sauce

21,50

53. Mousaka
In laagjes opgebouwde ovenschotel met gekruid gehakt, aardappels 
en aubergines overgoten met bechamelsaus
Layered oven dish with seasoned minced meat, potatoes and auber-
gines topped with bechamel sauce

18,50

Alle pan- en ovengerechten worden geserveerd met friet, rijst, salade en tzatziki.
All pan and oven dishes are served with fries, rice, salad and tzatziki.

Alle vegetarische gerechten worden geserveerd met friet, rijst en salade.
All vegetarian dishes are served with fries, rice and salad.
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58. Mickey Mouse
Geroosterde gyros
Roasted gyros

8,50

59. Tarzan
Bifteki en gyros
Bifteki and gyros

8,50

60. Tom & Jerry
Een frikandel en drie kipnuggets
One ʻfrikandelʼ and three chicken nuggets

8,50

61. Roodkapje
Soufl aki en gyros
Soufl aki and gyros

8,50

62. Baby BamBam
Vier kipnuggets en gyros
Four chicken nuggets and gyros

8,50

Alle kindermenuʼs worden geserveerd met friet, salade en appelmoes.
All kids menus are served with fries, salad and apple sauce.
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63. Friet
Fries

3,50

64. Rĳ st
Rice

3,50

66. Maïskolf
Corn cob

4,00

67. Gegrilde paprika en tomaat
Grilled bell pepper and tomato

5,50

68. Groentenmix
Vegetable mix

5,50

65. Gigantes
Grote witte bonen in tomatensaus
Large white beans in tomato sauce

4,00

69. Metaxasaus
Greek Metaxa sauce

3,50

70. Champignonsaus
Mushroom sauce

3,50

71. Pepersaus
Pepper sauce

3,50

72. Knofl ookroomsaus
Garlic cream sauce

3,50
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Jonge Jenever 4,00

Vieux 4,00

Scotch whiskey 4,00

Irish whiskey 7,50

Bacardi 5,00

Gin 5,00

Wodka 5,00

Campari 4,50

Martini 4,50

Port 4,50

Baileys 6,00

Drambuie 6,00

Tia Maria 6,00

Grand Marnier 6,00

Sambuca 6,00

Amaretto 6,00

Cointreau 6,00

Licor 43 6,00

Remy Martin 8,00

Passoa 5,00

Safari 5,00

Malibu 5,00

Benedictinie D.O.M. 6,00

Krana - Likeur van cranberries, specialiteit van het eiland Naxox
Cranberry liqueur, specialty of the island of Naxos

5,50

Koum Kouat - De beroemde sinaasappellikeur van Corfu
The famous orange liqueur of Corfu

5,50

Karidaki - Walnotenlikeur, specialiteit van het eiland Kreta
Walnut liqueur, specialty of the island of Crete

5,50

Bisino - Likeur van wilde kersen van Kavala
Wild cherry liqueur from Kavala

5,50

Masticha - Unieke harslikeur, specialiteit van het eiland Chios
Unique tree resin liqueur, specialty of the island of Chios

5,50
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Glas 0,5 liter 1 liter

Ouzo san rival 5,00

Cola/Fanta/Cola Zero/Sprite/Cassis 2,50

Ice Tea Sparkling/Ice Tea Green 2,50

Bitter Lemon/Tonic/Rivella/Ginger Ale 2,50

Metaxa Brandy 5 sterren 6,00

Metaxa Brandy 7 sterren 7,00

Metaxa Grand Fine VH Olympian 7,75

4,00Imigliko (halfzoet) wit of rood 24,5013,00

4,00Nimea (droog) wit of rood 24,5013,00

4,00Retsina (harswijn) 24,5013,00

4,00Rosé 24,5013,00

5,00Mavrodaphne (port type) 24,0015,00

5,00Samos (zoete, gouden muscaatwijn) 24,0015,00

Fluitje - 0,20 L 2,25 Radler 0.0 3,50

Tapbier - 0,25 L 2,75 Radler 2.2 3,50

Tapbier - 0,5 L 5,00 Palm 3,50

Mythos bier 4,25 Weitzen 0,5 5,50

Seizoensbier 4,25 Weitzen 0,25 3,00

Grimbergen 
Blond/Dubbel/Tripel

4,25 Malt 3,50

Spa Blauw/Spa Rood/Cristal Clear 2,50

Appelsap/Jus d’orange/Fristi/Chocomel 2,75
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Makedonikos Tsantali 23,50
7,5 LStreek: Noord-Griekenland, Chalkidiki

Druivensoort: Roditis, Zoumiatis

Makedonikos is een halfdroge wijn die door bijna iedere wijndrinker 
wordt gewaardeerd. De wijn is niet te droog en niet te zoet. 
Een wijn met veel smaak, een lange afdronk, een mooie geur en een 
eigen karakter.

Makedonikos Tsantali Rosé 23,50
7,5 LStreek: Noord-Griekenland, Chalkidiki

Druivensoort: Zynomavro, Moschomavra

Bijzonder mooie rosé van het wijnhuis Tsantali. Als u niet van een te 
droge wijn houdt, raden wij deze rosé in het bijzonder aan. Mooie 
briljante kleur, veel geur en een fruitige, karakteristieke smaak.

Lyrarakis Vilana 26,50
7,5 LStreek: Zuid-Griekenland, Kreta

Druivensoort: Vilana

Verfi jnde Griekse wijn van het eiland Kreta. Deze wijn is gemaakt 
van de druivensoort Vilana, een druif die typerend is voor Kreta. 
De wijn kent mooie, frisse aromaʼs van kruiden, citrus en geel fruit.

Private Collection Chardonnay 32,50
7,5 LStreek: Midden-Griekenland, Peloponnesos

Druivensoort: Chardonnay

Deze verfi jnde Chardonnaywijn heeft een lichtgele kleur en 
aromaʼs van onder meer ananas, peer en groene appel. Een rijke, 
fruitige wijn. Goed in balans met een mooie, lange afdronk. De 
wijngaarden zijn gelegen in het westelijke deel van de Peloponnese 
op een hoogte van ongeveer 100 meter. De grond is daar vooral 
zanderig. De wijn wordt gemaakt op roestvrijstalen vaten.

Wit

Rosé
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Makedonikos Tsantali 23,50
7,5 LStreek: Noord-Griekenland, Chalkidiki

Druivensoort: Xynomavro, Moschomavra

Makedonikos is een halfdroge rode wijn die door bijna iedere 
wijndrinker wordt gewaardeerd. De wijn is niet te droog en niet 
te zoet. De wijn is zeer smaakvol, heeft een lange afdronk en een 
mooie geur.

Lyrarakis Kotsifali 26,00
7,5 LStreek: Zuid-Griekenland, Kreta

Druivensoort: Kotsifali

Mooie rode Griekse wijn van het eiland Kreta. De druif Kotsifali 
groeit alleen op dit eiland. De wijn is robijnrood, fris met tonen van 
kersen, bessen, iets van leer en veel kruidigheid. Een heerlijk glas 
om zo te drinken of bij tal van gerechten.

Naoussa Tsantali 28,25
7,5 LStreek: Noord-Griekenland, Naoussa

Druivensoort: Xynomavro, Moschomavra

Naoussa is één van de topwijnen van producent Tsantali. Deze 
wijn heeft een geheel eigen karakter. In de geur zitten aromaʼs 
van zwarte bessen. Een droge, verfi jne wijn die rijpt op vaten 
van Frans eiken gedurende twaalf maanden. Hierna kent de wijn 
nog een rijping op de fl es. Een stevige, volle wijn voor de echte 
wijnliefhebber.

Rapsani Reserve Tsantali 43,00
7,5 LStreek: Midden-Griekenland, Rapsani

Druivensoort: Xynomavro, Stavrato, Krassato

Zeer volle stevige wijn met een mooie afdronk. De wijngaarden voor 
deze wijn liggen op de hellingen van de berg Olympus. Deze volle 
wijn wordt met uiterste zorg bereid. Elk jaar worden nieuwe Franse 
eiken vaten gekocht. Hierop wordt de wijn ongeveer een jaar gerijpt 
en daarna nog eens zoʼn drie jaar op fl es. Een prijswinnende wijn 
met een indrukwekkende lijst van medailles en oorkondes.

Rood

16

Makedonikos Tsantali 23,50
7,5 LStreek: Noord-Griekenland, Chalkidiki

Druivensoort: Xynomavro, Moschomavra

Makedonikos is een halfdroge rode wijn die door bijna iedere 
wijndrinker wordt gewaardeerd. De wijn is niet te droog en niet 
te zoet. De wijn is zeer smaakvol, heeft een lange afdronk en een 
mooie geur.

Lyrarakis Kotsifali 26,00
7,5 LStreek: Zuid-Griekenland, Kreta

Druivensoort: Kotsifali

Mooie rode Griekse wijn van het eiland Kreta. De druif Kotsifali 
groeit alleen op dit eiland. De wijn is robijnrood, fris met tonen van 
kersen, bessen, iets van leer en veel kruidigheid. Een heerlijk glas 
om zo te drinken of bij tal van gerechten.

Naoussa Tsantali 28,25
7,5 LStreek: Noord-Griekenland, Naoussa

Druivensoort: Xynomavro, Moschomavra

Naoussa is één van de topwijnen van producent Tsantali. Deze 
wijn heeft een geheel eigen karakter. In de geur zitten aromaʼs 
van zwarte bessen. Een droge, verfi jne wijn die rijpt op vaten 
van Frans eiken gedurende twaalf maanden. Hierna kent de wijn 
nog een rijping op de fl es. Een stevige, volle wijn voor de echte 
wijnliefhebber.

Rapsani Reserve Tsantali 43,00
7,5 LStreek: Midden-Griekenland, Rapsani

Druivensoort: Xynomavro, Stavrato, Krassato

Zeer volle stevige wijn met een mooie afdronk. De wijngaarden voor 
deze wijn liggen op de hellingen van de berg Olympus. Deze volle 
wijn wordt met uiterste zorg bereid. Elk jaar worden nieuwe Franse 
eiken vaten gekocht. Hierop wordt de wijn ongeveer een jaar gerijpt 
en daarna nog eens zoʼn drie jaar op fl es. Een prijswinnende wijn 
met een indrukwekkende lijst van medailles en oorkondes.

Rood


