RESTAURANT
MENU

OUR FOOD PHILOSOPHY
THE BEST MEMORIES ARE MADE
AROUND THE TABLE
Samen eten met vrienden en familie is verweven in de
Griekse cultuur en één van de belangrijkste sociale
aangelegenheden. Vele Griekenlandgangers kennen dan
ook de aanblik van de volle taverna’s waar de Griekse
bevolking, vaak een tikkeltje luidruchtig, urenlang met elkaar
geniet van vers bereide gerechten uit de Griekse zee en van
het Griekse platteland. Maar ook bij de Grieken thuis wordt
door yiayia dagelijks uitgebreid gekookt, zeker als visite is
aan komen waaien. Gastvrijheid, lekker eten en goed
gezelschap is wat Grieken verbindt en gelukkig maakt. Een
bezoek aan Palladion betekent daarom de garantie dat
wij alles in het werk zullen stellen om een glimlach op het
gezicht van onze gasten te toveren en bij te dragen aan het
maken van waardevolle herinneringen.

BIJ DE BORREL
Skordoboutiro brood met kruidenboter € 4.5
Kopanisti dip van feta,knoﬂook en kruiden € 7
Tarama dip van gerookte viskuit € 7
Melitzana auberginedip € 7
Tzatziki Griekse yoghurtdip € 7
Tonos huisgemaakte tonijnsalade € 7
Mini meze koud tzatziki,tarama,kopanisti
en melitzana € 8.5
Ouzo meze feta, olijven en zongedroogde tomaat € 7.5
Pikilia borrelplank met Griekse hapjes € 14

MEZEDES
Feta met oregano en olijfolie € 7.5
Bruscetta met tomaat,feta,oregan en olijfolie € 7.5
Loukanika Griekse worstjes € 7
Kolokithakia krokant gebakken courgettes met tzatziki € 7.5
Smirneika gehaktballetjes in tomatensaus € 7.5
Dolmades wijnbladeren met rijst en gehakt € 7.5
Kalamarakia gebakken inktvisringen € 8.5
Halloumi frites met sesamzaad en honing € 8.5
Mini meze warm kalamaris,gehaktballetje,dolmade en Halloumi frites € 8.5

VOORGERECHTEN
Carpaccio met Balsamico en Parmezaanse kaas € 11.5
Cocktail garides garnaaltjes in whiskysaus € 10.5
Greek salad sla,tomaat,komkommer,olijven en feta € 8.5
Spanakopita bladerdeeg met spinazie en feta € 8
Feta saganaki feta met tomaat en knoflook uit de oven € 8.5
Feta pane gepaneerde feta met aardbeienjam € 8.5
Midia saganaki mosselen met kaas en tomatensaus € 8.5
Midia pane gepaneerde mosselen € 8
Garides saganaki scampi’s met kaas en tomatensaus € 11
Halloumi gegrilde kaas met zongedroogde tomaat en Balsamico € 8.5
Oreksis (vanaf 2 pers) tonijnsalade,kopanisti,kalamaris,
gehaktballetjes in tomatensaus en spanakopita € 11 pp
Ellinikon (vanaf 2 pers) pitabroodjes,Halloumi,bruscetta, courgettes met
tzatziki,spanakopita,loukanika en garides saganaki € 12 pp

GREEK SPECIALS

INCL. FRITES, RIJST EN GEBRUIK SALADEBAR
Gyros original met pitabroodje en tzatziki € 16.5
Gyros kip met pitabroodje en tzatziki € 17.5
Mixed gyros original en kip met pitabroodje en tzatziki € 17.5
Soutzouki Griekse hamburgers met gyros en tzatziki € 16.5
Kotopoulo kipﬁlet met gyros en tzatziki € 18
Bifteki Grieks gehakt gevuld met feta met gyros en tzatziki € 17.5
Souvlaki varkenshaas met gyros en tzatziki € 17
Souvlaki kip met gyros en tzatziki € 18

MIXSCHOTELS

INCL. FRITES, RIJST EN GEBRUIK SALADEBAR

Ook voor 2
pers. of meer
(combineren
mogelijk)

Aniksis souvlaki,soutzouki,kipﬁlet,gyros en tzatziki € 18
Orea Eleni souvlaki,bifteki,gyros en tzatziki € 18.5
Onases varkenshaas,ossenhaas,kipﬁlet,gyros en tzatziki € 21
Artemis soutzouki,worstje,kipﬁlet,gyros en tzatziki € 18
Symposion souvlaki,souvlaki kip,moussaka,gyros en tzatziki € 19
Apollo souvlaki,souvlaki scampi’s,kalamaris,gyros en tzatziki € 19
Marina gamba’s,kalamaris,pangasiusﬁlet en zalmﬁlet € 21
Bereketi grote witte bonen,krokant gebakken courgettes met tzatziki,
gegrilde groente en spanakopita € 19.5

VISGERECHTEN

INCL. FRITES, RIJST EN GEBRUIK SALADEBAR
Kalamaria krokant gebakken inktvisringen € 18.5
Pangasius krokant gebakken pangasiusﬁlet € 18
Lavraki op de huid gegrilde zeebaarsfilet € 22
Solomos op de huid gegrilde zalmfilet € 20
Glossakia sliptongetjes € 21

PALLADION SPECIALS
INCL. FRITES, RIJST EN GEBRUIK SALADEBAR

Moussaka traditionele Griekse ovenschotel € 18.5
Stifado gestoofd rundvlees met tomaten,sjalotjes en laurier € 19.5
Eksogiko lamsbout uit de oven met demiglace saus en feta € 19.5
Bekri meze varkenshaas met champignons,paprika
en tomatensaus, afgeblust met Metaxa € 20.5
Gyros a la chef gyros met paprika,champignonsaus en kaas € 18.5
Kipgyros a la chef kipgyros met paprika,champignonsaus en kaas € 19.5
Kotopoulo a la chef kipfilet met groente in honingmosterdsaus € 19.5
Fileto Athos varkenshaas met champignonroomsaus € 20.5
Moschos gegrilde ossenhaas met kruidenboter of peperroomsaus € 23.5
Paidakia gemarineerde French racks € 22.5
Arni ﬁleto lamshaas met kruidenboter € 22.5

KINDERMENU’S

INCL. FRITES, APPELMOES EN GEBRUIK SALADEBAR
De kleine Griek souvlaki varkenshaas € 9.5
Lion king gyros € 9.5
Tweety gegrilde kipﬁlet € 9.5
Mickey mouse gehaktballetjes in tomatensaus € 9.5
Nemo gegrilde zalmﬁlet € 9.5

Griekse pita € 2

SIDES&EXTRA’S

Stokbrood € 2

Griekse salade € 7.5

Rijst € 4

Frites € 3.5

Grote witte bonen € 5

Frites met feta € 4.5

Gegrilde groenten € 3,5

Mayonaise € 1 Appelmoes € 2 Tzatziki klein € 2

Tzatziki groot € 5

SHARED DINING

Proeverij van mezedes en voorgerechten
Diverse vlees- en/of visgerechten met frites, rijst en gebruik van de saladebar
Griekse gebakjes met vanilleroomijs en slagroom
Koffie of thee naar wens met onze huislikeur
€ 29.5 per persoon

3-GANGEN KEUZEMENU
Voorgerechten (incl. stokbrood)
Kalamarakia gebakken inktvisringen
Smirneika gehaktballetjes in tomatensaus
Kolokithakia gebakken courgettes met tzatziki
Mini meze tzatziki, tarama, kopanisti en melitzana
Skordoboutiro kruidenboter
Hoofdgerechten (incl. frites,rijst en gebruik saladebar)
Apollo souvlaki,souvlaki scampi’s, kalamaris,gyros en tzatziki
Aniksis souvlaki,soutzouki,kipfilet,gyros en tzatziki
Gyros a la chef gyros met paprika,champignonsaus en kaas
Kotopoulo kipfilet,gyros en tzatziki
Pangasius krokante pangasiusfilet
Bereketi grote witte bonen,courgettes met
tzatziki,gegrilde groente en spanakopita
Desserts
Baklavas Grieks gebak
Yiaourti yoghurt met honing en walnoten
€ 27.5 per persoon

DESSERTS

Baklavas Grieks gebak met roomijs en slagroom € 7.5
Palladion dessert Grieks gebak met roomijs en slagroom € 8
Sokolatina chocoladetaart met roomijs en slagroom € 8
Chocoladesoufﬂé met roomijs en slagroom € 7.5
Cookies Oreokoekjes met mousse en praliné met roomijs en slagroom € 7.5
Tricolore vanille-,aardbeien- en pistacheroomijs met slagroom € 6.5
Dame blanche vanilleroomijs met chocoladesaus en slagroom € 7
Fraola aardbeien met roomijs en slagroom € 7
Frouta seizoensfruit met roomijs en slagroom € 7.5
Yiaourti Griekse yoghurt met honing en walnoten € 7.5
Pediko kinderijsje € 6

KOFFIE&THEE

Koffie € 3

Cappuccino € 3.5 Espresso € 3

Double espresso € 5 Greek coffee € 3.5

Latte Macchiato € 4.5

Frappe € 4 Freddo cappuccino € 4.5 Freddo espresso € 4.5
Thee € 3

Verse muntthee € 3.5

Gemberthee € 3.5

Corfu coffee kofﬁe met Koum Kouat en slagroom € 8
Metaxa coffee kofﬁe met Metaxa en slagroom € 8
Irish coffee kofﬁe met Irish whisky en slagroom € 8
Spanish coffee kofﬁe met Tia Maria en slagroom € 8
French coffee kofﬁe met Grand Marnier en slagroom € 8
Italian coffee kofﬁe met Amaretto en slagroom € 8

