
 

 

Mezedes & Voorgerechten 

Geserveerd met vers gebakken broodjes 

 

Koude mezedes 

Skordoboutiro - huisgemaakte kruidenboter……………..………………….……..…….………. € 2,50 

Meze Mediterraneo - een combinatie van kruidenboter, basilicumpesto en tomatenpesto…… € 5,50 

Tzatziki - frisse saus van Griekse yoghurt, verse knoflook en komkommer…………………… € 3,50 

Melitzana - geklopte auberginesalade……………………………...…………..……………....... € 3,50 

Tarama - mousse van gerookte viskuit………………………………….……………………….. € 3,50 

Kopanisti - geklopte feta met verse knoflook en paprika…………...…………………………… € 3,50 

Mini-meze koud - een combinatie van tzatziki, melitzana, tarama en kopanisti..…………….. € 4,50 

Tonos - tonijnsalade met kappertjes op mayonaise basis…….………………………………… € 3,50 

Dakos - geroosterde broodjes in olijfolie met verse tomaat en blokjes feta……………….……. € 4,50 

Elies - Griekse olijven en peperoni in olijfolie..………………………………...………………... € 5,00 

 

 

 

Warme mezedes 

Loukanika - kruidige Griekse worstjes van de grill, geserveerd met mosterd………………….. € 3,50 

Bourekakia - gepaneerde aubergines gevuld met feta in een krokant korstje…………………… € 3,50 

Sardeles - vers gebakken sardientjes…………..……………………………………………….… € 3,50 

Skordopsomo - in knoflookboter gemarineerde broodjes uit de oven……………………………. € 3,50 

Gigantes - grote witte bonen in tomatensaus…………………………………………………… € 3,50 

Smirneika - gehaktballetjes in tomatensaus………………..………………..………………….. € 3,50 

Kolokithakia - krokant gebakken courgettes, geserveerd met tzatziki……..…………………… € 4,00 

Mini-meze warm - combinatie van kalamaris, sardines, gehaktballetje en dolmades……….… € 5,50 

 

 

 

Koude voorgerechten 

Choriatiki - Griekse gemengde salade…………………………………………………………... € 6,00 

Mozzarella - buffelmozzarella met tomaat, sla, pesto, zongedroogde tomaat en basilicum….. € 9,00 

Feta - Griekse geitenkaas met oregano in olijfolie……………………………………...…......… € 6,00 

Cocktail garides - cocktail van Hollandse garnaaltjes in whiskysaus…………………………. € 7,50 

Kapnistos - gerookte zalm met kappertjes op een bedje van sla………………………………... € 9,50 

Boudon solomos - zachte geitenkaas met honing, zongedroogde tomaat en gerookte zalm....... € 9,50 

Peponi - verse meloen met gerookte ham………………………………………………...…….… € 7,00 

Carpaccio - carpaccio op een bedje van sla met Balsamico en Parmezaanse kaas…………...... € 9,50 

 

 

 

 

 

 



 

 

Warme voorgerechten 

Manitaria - Portobello champignons uit de oven, gevuld met gorgonzola……………………... € 8,00 

Spanakopita - huisgemaakte spinazietaart uit de oven met bladerdeeg en feta…..………..….. € 6,00 

Kreatopita - huisgemaakte gehakttaart uit de oven met bladerdeeg………………….………... € 6,00 

Feta saganaki - feta uit de oven met tomaat, knoflook en Griekse olijfolie…………….……… € 7,50 

Feta pane - gepaneerde feta, geserveerd met frisse aardbeienjam………………………...…….. € 7,50 

Haloumi - gegrilde Cypriotische kaas met Balsamico op een bedje van sla………..………….. € 9,00 

Kalamarakia - gebakken inktvisringen, geserveerd met huisgemaakte kruidensaus…….….….. € 6,50 

Midia saganaki - gebakken mosselen met gesmolten kaas en tomatensaus…………………… € 8,50 

Midia pane - gepaneerde mosselen, geserveerd met huisgemaakte kruidensaus………………. € 8,50 

Garides saganaki - garnalen uit de oven met gesmolten kaas en tomatensaus………...……… € 9,50 

Dolmades - wijnbladeren gevuld met rijst en gehakt in huisgemaakte wijnsaus……………… € 7,00 

 

 

 

 

Soepen 

 

 

 

Combinatievoorgerechten voor 2 personen of meer 

 

Akrogiali - exclusieve combinatieschotel met carpaccio, verse meloen met gerookte ham, 

mozzarella met basilicum en zongedroogde tomaat, gerookte zalm met gebakken 

inktvisringen en gebakken mosselen met gesmolten kaas in tomatensaus ……..…………. 

 

 

pp € 12,00 

  

Oreksis - royale schotel bestaande uit garnaaltjes in whiskysaus, tonijnsalade, geklopte 

paprika, gehaktballetjes in tomatensaus, gebakken inktvisringen, sardines en 

huisgemaakte spinazietaartjes met bladerdeeg en feta……………………………………... 

 

 

pp € 9,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomatosoupa - tomatensoep met room………………………..…….………….……………... € 4,00 

Kremidosoupa - uiensoep met een stukje stokbrood en Goudse kaas……………………….... € 4,00 



 

 

Vleesspecialiteiten van de grill 

Geserveerd met vers gebakken frites, rijst, sauzen en inclusief gebruik van het saladebuffet 

Gyros - fijn gesneden reepjes varkensvlees van het spit…………………………….…….….. € 13,00 

Soutzoukakia - gekruid gehakt geserveerd met gyros…………...…..……………….……...… € 13,50 

Soutzoukakia Gemista - gekruid gehakt gevuld met Goudse kaas geserveerd met gyros…... € 15,00 

Kotopoulo - gemarineerde kipfilet geserveerd met gyros…………...…….…………………… € 13,50 

Souvlaki kotopoulo - gemarineerde stukjes kip en bacon aan de spies geserveerd met gyros... € 15,00 

Bifteki - gekruid gehakt gevuld met feta geserveerd met gyros…………...……..……………. € 14,50 

Souvlaki - gemarineerde varkenshaas aan de spies geserveerd met gyros……………………. € 14,50 

Psaronefri - gemarineerde varkenshaas geserveerd met kruidenboter en gyros………...…….. € 17,00 

Paidakia - gemarineerde lamskoteletten……………………………………………………….. € 17,00 

Arni fileto - lamshaasjes geserveerd met huisgemaakte kruidenboter……………………...… € 17,50 

Aniksis - souvlaki, soutzouki, varkenshaas en gyros…………………………………….……. € 15,00 

Orea Eleni - souvlaki, bifteki en gyros…………………………….…..………………………..   € 16,50 

Dionysos - lamskoteletten, varkenshaas, soutzouki, gyros en moussaka……………………. € 16,50 

Nemesis - souvlaki, soutzouki, kipfilet, lamskotelet en gyros………………………………... € 17,50 

Onases - varkenshaas, ossenhaas, lamshaas, kipfilet en gyros………………………………. € 18,50 

 

 

 

Visspecialiteiten 
Geserveerd met vers gebakken frites, rijst, sauzen en inclusief gebruik van het saladebuffet 

Kalamaria - krokant gebakken inktvisringen, geserveerd met huisgemaakte kruidensaus…... € 15,00 

Pangasius - zachte pangasiusfilet uit de pan met olijfolie-citroendressing ………...………... € 16,00 

Lavraki - zeebaarsfilet op de huid gebakken met olijfolie-citroendressing ……………...…… € 17,00 

Ksifias - zwaardvisfilet van de grill met olijfolie-citroendressing………..……...…….…...… € 17,00 

Solomos - zalmfilet van de grill met olijfolie-citroendressing………………………………… € 18,00 

Fileto tonos - malse tonijnfilet van de grill met olijfolie-citroendressing………….………… € 20,00 

Glossakia - gebakken sliptongetjes uit de pan met olijfolie-citroendressing ……...………… € 18,00 

Garides - grote scampi’s van de grill, geserveerd met huisgemaakte kruidensaus……........... € 23,00 

Marina - combinatieschotel met scampi’s, kalamaria, pangasius en zalmfilet……………… € 18,00 

 

 

 

Combinatieschotels vlees & vis 

Geserveerd met vers gebakken frites, rijst, sauzen en inclusief gebruik van het saladebuffet 

Mythos - bifteki, gyros en een spies van scampi’s ………..…………………………….….…. € 16,00 

Apollo - souvlaki, gyros, spies van scampi’s en gebakken inktvisringen……………………... € 16,00 

Anemos - souvlaki, gyros, aubergine gevuld met groente en feta en een spies van scampi’s... € 17,50 

Alexios - ossenhaas, lamshaas, kipfilet, gyros en zalmfilet…………………………………... € 18,50 

Achilles - souvlaki ossenhaas en een spies van zalmfilet, zwaardvisfilet en scampi’s...…….. € 20,00 

Leonidas - ossenhaas, varkenshaas, lamshaas, kipfilet en zeebaarsfilet……………………... € 20,00 

 

 

 



 

 

De authentieke Griekse keuken 

Geserveerd met vers gebakken frites, rijst, sauzen en inclusief gebruik van het saladebuffet 

Moussaka - traditioneel gerecht uit de oven gemaakt van laagjes aardappel, aubergines, 

gehakt en Bechamelsaus……………………………………………………………………....... 

 

€ 16,00 

Stifado - Griekse stoofschotel met rundvlees, tomaten, sjalotjes en laurierblaadjes………… € 17,00 

Pastitsio - authentieke Griekse ovenschotel met penne, gehakt en Bechamelsaus. Pastitsio 

wordt door de Grieken ook wel ‘macaronia tou fournou’ (macaroni uit de oven) genoemd…... 

 

€ 16,00 

Kleftiko  - een Kretenzer specialiteit die ‘gestolen’ betekent.Het gerecht is een erfenis van 

de Kleften, Griekse vrijbuiters die in de 19
e

 eeuw lammeren stalen van de Ottomanen. Ze 

lieten het lamsvlees, gemarineerd in knoflook en citroen, urenlang sudderen in dichte potten, 

om te voorkomen dat de rook opviel……………………………………………………………. 

 

 

 

€ 17,50 

Eksogiko - lamsbout uit de oven met Griekse kruiden, demi-glace saus en feta……………... € 18,00 

 

 

 

Specialiteiten van de chef 

Geserveerd met vers gebakken frites, rijst, sauzen en inclusief gebruik van het saladebuffet 

Gyros à la chef - fijn gesneden varkensreepjes van het spit met paprika, champignon- 

roomsaus en gesmolten Goudse kaas………………………………............................................ 

 

€ 16,00 

Kotopoulo à la chef - kipfilet met paprika, champignons en uitjes in honing-mosterdsaus…… € 17,00 

Bifteki speciaal - gekruid gehakt gevuld met feta, tomaat, uitjes en paprika in tomatensaus... € 17,50 

Fileto Epidauros - malse varkenshaas van de grill gevuld met kruidenroomkaas en bacon….... € 19,00 

Fileto Pellas - varkenshaas in licht pikante roomsaus, afgeblust met Griekse witte wijn…..... € 18,00 

Fileto Athos - malse varkenshaas uit de pan met champignonroomsaus................................... € 18,00 

Souvlaki Palladion - royale spies van de grill met varkenshaas, ossenhaas, lamshaas, kipfilet 

en reepjes bacon geserveerd met bearnaisesaus………………………………...…...………….. 

 

€ 21,50 

Moschos grill - ossenhaas van de grill geserveerd met huisgemaakte kruidenboter…….......… € 22,00 

Mochos pepersaus - ossenhaas uit de pan geserveerd met peperroomsaus…………………….  € 22,00 

Mochos Balsamico - ossenhaas uit de pan geserveerd met Balsamico en pijnboompitten….... € 22,00 

Papia - zachte eendenborstfilet uit de pan met een lichte saus van rode wijn, honing en anijs. € 22,50 

 

 

 

Combinatieschotels voor 2 personen of meer 

Geserveerd met vers gebakken frites, rijst, sauzen en inclusief gebruik van het saladebuffet 

Symposion - combinatieschotel met een spies van ossenhaas, varkenshaas en reepjes 

bacon, lamskoteletten, moussaka  en gyros……………………………………………...…….pp 

 

€ 20,00 

Porto-Chelli - combinatieschotel met ossenhaas, varkenshaas, lamshaas, gyros, 

pangasiusfilet en scampi’s…………………...…………………………………………………pp 

 

€ 21,00 

Dafne - combinatieschotel met bifteki, souvlaki, kipfilet en gyros…………….….……....….pp € 17,50 

Elati - combinatieschotel met souvlaki kip, varkenshaas met kruidenboter en gyros........…..pp € 18,50 

Marina - combinatieschotel met scampi’s, kalamaria, pangasius en zalmfilet...……….……pp € 18,00 

Bekri meze - of letterlijk vertaald ‘dronkemanshapje’, wat te maken heeft met de drank die 

in het gerecht gebruikt wordt. Bekri meze wordt bereid met ossenhaas, champignons, 

paprika en tomatensaus en wordt afgeblust met Griekse cognac……….................................. 

 

€ 18,00 



 

 

  

************************************ 

Palladion de luxe arrangement 
een luxe, avondvullend vier gangen diner voor 2 personen of meer 

Voorgerecht - een royale schaal met een keur aan traditionele Griekse koude en warme 

voorgerechten, geserveerd met vers gebakken broodjes 

Hoofdgerecht - keuze uit een schotel van verschillende soorten vleesgerechten van de grill, 

visgerechten of een combinatie van beiden, geserveerd met vers gebakken frites, rijst, sauzen en 

inclusief gebruik van het saladebuffet 

Dessert - diverse Griekse traditionele zoetigheden, geserveerd met vanilleroomijs en slagroom 

Palladion kafe - koffie of thee naar wens met een huislikeur……………………………….….pp € 29,50 

 

************************************ 

 

Vegetarische specialiteiten 

Geserveerd met vers gebakken frites, rijst, sauzen en inclusief gebruik van het saladebuffet 

Bereketi - combinatieschotel met grote witte bonen, gebakken courgettes en huisgemaakte 

spinazietaart uit de oven met bladerdeeg en feta……………………………………………… 

 

€ 13,50 

Papoutsaki - gevulde aubergines uit de oven met feta, kruiden en tomatensaus…………….. € 14,00 

 

 

 

Pizza & Pasta 

Greco - Griekse pizza met gyros, kaas en tomatensaus……………………………………… € 9,50 

Lefkas - pizza met ham, kaas en tomatensaus…………………………………………..…….. € 9,50 

Spaghetti Bolognese - pasta met Bolognesesaus en Parmezaanse kaas……………………... € 10,50 

 

 

 

 

Palladion kindermenu’s voor kinderen tot 12 jaar 

Geserveerd met frites, fritessaus en appelmoes 

De Kleine Griek - souvlaki……………………………………...………………………...……. € 6,75 

Lion King - gyros……………………………………....………………………………...……… € 6,75 

Mickey mouse - gehaktballetjes in tomatensaus…………………………………...……..…... € 6,75 

Tweety - kipfilet……………………………………………………………………......….……. € 6,75 

Harry Potter - frikandel………………………………………………………………………… € 6,75 



 

 

Dranken 

 

 

  

Frisdrank 

Cola (light).……………..………….. € 2,00    

Sinas………………………………... € 2,00    

Seven-up……………………………. € 2,00    

Cassis………………………………. € 2,00    

Tonic………………………………... € 2,00    

Bitter lemon…………..…………….. € 2,00    

Spa blauw…………………………... € 2,00    

Spa rood…………………………….. € 2,00    

Appelsap……………………………. € 2,00    

Jus d’organge……………………..… € 2,00    

Chocomel………………………...… € 2,50    

Fristi…………………………….….. € 2,50    

 

Water 

Karaf water met ijs 1 liter………….. € 2,00    

Korpi mineraalwater 1 liter……….... € 4,50    

Korpi mineraalwater 1 liter bruisend. € 4,50    

 

Bier 

Heineken van de tap……………….. € 2,00    

Mythos (Grieks)………………….... € 3,00    

Witbier…………………………….... € 2,75    

Bokbier…………………..………..… € 2,75    

Vos bier……………………………... € 2,75    
 

Huiswijn 

Wit, rosé, rood of retsina per glas…. € 3,00    

Wit, rosé, rood of retsina 0,5 liter….. € 8,00    

Wit, rosé, rood of retsina 1 liter.…… € 16,00    

Zie onze speciale wijnkaart voor een variatie 

aan heerlijke Griekse wijnen. 

 

Jenever 

Ketel 1………………………………. € 3,00    

Bessenjenever………………………. € 3,50    

 

Whisky 

Ballantine’s………………………… € 5,00    

Johnnie Walker red label…………… € 5,50    

Jack Daniel’s……………………….. € 6,00 
 

Cognac 

Vieux……………………………….. € 3,50    

Metaxa 5 sterren…………………… € 5,00    

Metaxa 7 sterren…………………… € 6,00    

Remy-Martin V.S.O.P……………. € 6,00 

 

Aperitief  

Martini……………………………... € 4,00 

Sherry dry…………………………... € 4,00 

Sherry medium……………………... € 4,00 
 

Dessert 

Mavrodaphne (zoete rode wijn)…… € 3,00 

Samos (zoete muskaatwijn)……….. € 3,00 

Vin Santo (dessertwijn)……………. € 4,00 
 

Likeur 

Koum kouat………………………… € 5,00  

Pisang Ambon……………………… € 5,00    

Malibu………………….…………... € 5,00    

Safari………………………………... € 5,00    

Sambuca……………………………. € 5,00    

Baileys…………………………….... € 5,00    

Amaretto………………………...…. € 5,00    

Cointreau…………………………... € 5,00    

Drambuie…………………………… € 5,00    

Grand Marnier…………………….. € 5,00    

Tia Maria…………………………... € 5,00 

Licor 43……………………………… € 5,00 
 

Buitenlands gedistilleerd 

Ouzo........…………………………... € 3,50    

Campari……………………………. € 3,25    

Gordon’s gin……………………….. € 3,75    

Bacardi……………………………… € 5,00    

Bacardi Razz………...……………... € 5,00    

Tequila……………………………… € 5,00    

Wodka……………………………… € 5,00    

 

Mixdranken 

Bessen-jus…………………………... € 6,00    

Vieux-cola………………………….. € 5,00    

Ballantine’s-cola…………………… € 7,00    

Gin-tonic…………………………… € 7,00 

Metaxa-cola………………………... € 7,00 

Wodka-jus………………………….. € 7,00 

Bacardi-cola………………………… € 7,00 

Johnnie-cola………………………… € 7,00 

Jack Daniel’s-cola………………….. € 7,00 

 


