
LUNCH MENU
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

Baklavas Traditioneel Grieks gebak € 5.5

Sokolatina chocoladetaart € 5.5

Cookies Oreokoekjes met mousse en praliné € 5.5

Yiaourti Griekse yoghurt met honing en walnoten € 7.5

Pediko kinderijsje € 6

KOFFIE&SWEETS

KINDERMENU’S
De kleine Griek souvlaki varkenshaas met frites,salade en appelmoes € 9.5

Lion king gyros met frites,salade en appelmoes € 9.5

Tweety gegrilde kipfilet met frites,salade en appelmoes € 9.5

Mickey mouse gehaktballetjesmet frites,salade en appelmoes € 9.5

Nemo gegrilde zalmfilet met frites,salade en appelmoes € 9.5



BIJ DE BORREL
Skordoboutiro brood met kruidenboter € 4.5

Kopanisti dip van feta,knoflook en kruiden met brood € 7

Tarama dip van gerookte viskuit met brood € 7

Melitzana auberginedip met brood € 7 

Tzatziki Griekse yoghurtdip met brood € 7
 

Tonos huisgemaakte tonijnsalade met brood € 7
 

Mini meze koud tzatziki,tarama,kopanisti 
en melitzana met brood € 8.5

Ouzo meze feta, olijven en zongedroogde tomaat € 7.5

Pikilia borrelplank met Griekse hapjes € 14

Feta met oregano en olijfolie € 7.5

  Bruscetta met tomaat,feta,oregano 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 

Oreksis (vanaf 2 pers) tonijnsalade,kopanisti,kalamaris,gehaktballetjes in 
tomatensaus en spanakopita € 11 pp

Ellinikon (vanaf 2 pers) pitabroodjes,Halloumi,bruscetta,courgettes met tzatziki,spanakopi-
ta,loukanika en garides saganaki € 12 pp

MEZEDES

Clubsandwich ham geroosterd brood met ham,kaas,tomaat en sla 
geserveerd met frites € 9.5

Clubsandwich kip geroosterd brood met kipfilet,kaas,tomaat en sla 
geserveerd met frites € 9.5

Greek hamburger met sla,tomaat,gebakken ui en tzatziki op een broodje € 13.5

Carpaccio met Balsamico en Parmezaanse kaas € 11.5

 Greek salad sla,tomaat,komkommer,olijven en feta € 8.5

Spanakopita bladerdeeg met spinazie en feta € 8

LUNCHGERECHTEN

Greek pita wrap Grieks pitabrood gevuld met frites,tomaat,rode ui,
tzatziki en vlees naar keuze € 6.5 

Greek pita wrap XL Extra large Grieks pitabrood gevuld met frites,tomaat,rode ui,
tzatziki en vlees naar keuze € 9.5 

Keuze uit: 
Pita gyros original - Pita gyros kip - Pita souvlaki varkenshaas - Pita souvlaki kip 

Pita soutzouki Griekse hamburger - Pita loukaniko Griekse boerenworst

Extra’s
Gevuld met extra vlees +€ 2.5    Gevuld met extra tzatziki +€ 1

Geserveerd met frites en salade +€ 5

GREEK PITA WRAPS

Griekse schotel naar keuze geserveerd met frites,salade,tzatziki en pitabrood € 12.5

Keuze uit: 
Gyros original - Gyros kip - Mixed gyros original en kip - Souvlaki varkenshaas - 

Souvlaki kip - Soutzouki Griekse hamburger - Loukaniko Griekse boerenworst

Extra’s
Gyros original +€ 3      Gyros kip +€ 3.5

GREEK PLATES


