Griekse Mezedes

Mezedes is een authentieke
Griekse wijze van dineren.
Het combineren van diverse hapjes
“mezedes” maakt het mogelijk om
gezellig te tafelen. U mag per persoon
per gang 2 gerechtjes bestellen,
voordat de volgende ronde besteld wordt
moet de vorige genuttigd zijn, en dit
onbeperkt gedurende de avond blijven
bestellen.
Mezedes is een avondvullend programma
en is alleen per gezelschap te bestellen.

Mezedes per persoon € 26,50
Kinderen tot 12 jaar. € 15,50

Koude gerechten
Olijven

Diverse soorten olijven.________________________________ V.G.L.

Piperies kai elies

Groene pepers en olijven gevuld met feta.__________________ V.G.

Tzatziki

Griekse yoghurt met knoflook en komkommer._______________ V.G.

Kopanisti

Pittige feta mousse.____________________________________ V.G.

Feta

Griekse schapenkaas.___________________________________ V.G.

Tonosalata

Huisgemaakte tonijnsalade._ ____________________________ G.L.

Bruschetta

Met tomaten,olijven,feta,oregano en olijfolie._ ________________ V.

Carpaccio

Rndercarpaccio,rucola,pijnboompitten,
parmezaanse kaas,dressing.______________________________ G.

Zalm carpaccio

Geserveerd met rode uien, kappertjes, sla en zure roomsaus._ ___ G.

Patzarosalata

Rode bietensalade met knoflook, peterselie en olijfolie._______ V.G.L.

Griekse salade

Klassieke Griekse boerensalade met feta kaas._______________ V.G.

Lachanosalata

Witte koolsalade.______________________________________ V.G.

Warme gerechten
Tomatosoepa

Tomatensoep._ _______________________________________ V.G.

Soutzoukakia

Gehaktrolletjes in tomatensaus._ ________________________ V.G.L.

Kalamarakia

Gebakken inktvis met knoflooksaus.______________________ V.G.L.

Feta saganaki

Gebakken fetakaas in filodeeg met tomaten compote en
sesamzaadjes.________________________________________ V.G.

Bougourti

Feta met tomaat, paprika, olijf en uien, licht pikant uit oven.____ V.G.

Garides + € 1,50

Gebakken gamba’s met groenten,licht pikant._ ______________ G.L.

Tiropitakia

Filodeeg gevuld met feta kaas._____________________________ V.

Spanakopita

Filodeeg gevuld met spinazie en feta kaas.____________________ V.

Dolmadakia

Wijnbladeren gevuld met gehakt en rijst._____________________ L.

Midia agnista

Mosselen in pannetje met groenten, afgeblust met witte wijn._ __ G.

Manitaria

Gebakken champignons met knoflook.____________________ V.G.L.

V = Vegetarisch – G = Gluten vrij – L = Lactose vrij.

Warme gerechten
Gigantes

Grote witte bonen.____________________________________ V.G.L.

Patates tiganites

Friet._________________________________________________ V.L

Pita

Pita broodje._ ________________________________________ V.L.

Zesta lachanika

Gebakken groenten.___________________________________ V.G.L.

Manestra

Griekse rijst in tomatensaus._____________________________ V.L.

Giros

Giros met tzatziki._ ____________________________________ G.L.

Giros Kamari

Giros uit oven met champignons saus en kaas.

Souvlaki

Varkensspies._________________________________________ G.L.

Kotopoulo

Gegrilde kipfilet._______________________________________ G.L.

Bifteki

Gegrilde gehakt._ _____________________________________ G.L.

Paidaki + € 1,50

Gegrilde lamskotelet.___________________________________ G.L.

Fileto + € 2,00

Gegrilde ossenhaas met pepersaus._ _______________________ G.

Girino fileto

Gegrilde varkenshaas met champignonsaus._ ________________ G.

Moussaka

Lagen van aardappels, aubergine, gehakt en bechamelsaus.

Loukaniko

Gegrilde worst._ _______________________________________ G.

Kokinisto

Kalfssukade met sjalotjes .______________________________ G.L.

Tiganaki

Licht pikante ossenhaaspuntjes in zoete wijn saus._____________ G.

Solomos

Gegrilde zalmfilet met._ ________________________________ G.L.

Kalamaria

Gebakken inktvis.______________________________________ G.L.

Lavraki

Gebakken zeebaarsfilet._ _______________________________ G.L.

Tsipoura

Gebakken DoradeRoyal filet._____________________________ G.L.

V = Vegetarisch – G = Gluten vrij – L = Lactose vrij.

Nagerechten
Dame blanche

Vanille ijs met chocoladesaus en slagroom.

Jaourti

Griekse yoghurt met honing en walnoten.

Baklava

Bladerdeeg gevuld met walnoten en honing, met slagroom.

Brownie

Mezedes kunnen op zondag tot met
donderdag vanaf 16:30 besteld worden.
Op sommige data kunnen geen mezedes
aangeboden worden. Voor deze data verwijzen
wij u naar ons personeel.
Mezedes worden per bestelling en per persoon
in tweetallen aangeboden.
Verspilling wordt niet gewaardeerd.
Per meze die u laat staan brengen wij
€ 2.- in rekening.
U kunt onbeperkt eten,
de drankjes zijn exclusief, dessert inclusief.

