Lopend buffet
Koude gerechten

Kopanisti dip van feta,knoﬂook en kruiden
Tarama dip van gerookte viskuit
Melitzana auberginedip
Tzatziki Griekse yoghurtdip
Tonos huisgemaakte tonijnsalade
Salata diverse koude groente en salades

Warme gerechten

Spanakopita bladerdeegtaartjes met spinazie en feta
Kreatopita bladerdeegtaartjes met gehakt
Smirneika gehaktballetjes in tomatensaus
Dolmades wijnbladeren met rijst en gehakt
Loukanika Griekse worstjes
Gyros original fijngesneden reepjes varkensvlees van het spit
Gyros kip fijngesneden reepjes kip van het spit
Soutzouki Griekse hamburgers
Kotopoulo gegrilde kipfilet
Pangasius krokant gebakken pangasiusﬁlet
Solomos op de huid gegrilde zalmfilet
Moussaka traditionele Griekse ovenschotel
Moussaka vega vegetarische variant van moussaka
Stifado gestoofd rundvlees met tomaten,sjalotjes en laurier
Fileto Athos varkenshaas met champignonroomsaus
Bekri meze varkenshaas met champignons,paprika en tomatensaus, afgeblust met Metaxa
Kotopoulo a la chef kipfilet met groente in honingmosterdsaus

Bijgerechten

Stokbrood, frites, rijst en sauzen

Desserts

Verschillende soorten ijs en gebak

Thuis genieten met kerst?
Wij bieden een culinaire dinerbox, gourmetpakketten en
borreltassen (gekoeld geleverd incl. opwarminstructie). Kijk op
www.palladionrestaurant.nl/kerst voor onze mogelijkheden.

KERST MENU

Onze mogelijkheden op 24, 25 en 26 december
Lopend buffet: Met een uitgebreide selectie van onze meest
populaire voorgerechten, hoofdgerechten en desserts.
Prijs: €39,50
Kinderen 4 tot 12 jaar: €19,50 (Kinderen 0 tot 4 jaar gratis)
A la carte: Een luxe 3-gangen diner naar keuze.
Prijs: €42,50
2-gangen kindermenu: €19,50
Reserveren: www.palladionrestaurant.nl of 010 - 434 0111.
Wij vragen u bij uw reservering uw keuze door te geven voor
buffet of a la carte dineren (keuze per gezelschap)
Palladion Greek Kitchen
Liesveldviaduct 1 3131 CN Vlaardingen
Tel: 010 - 434 0111
E-mail: info@palladionrestaurant.nl

A la carte dineren
Voorgerechten

geserveerd met stokbrood
Tomatosoupa tomatensoep met room
Kremidosoupa uiensoep
Carpaccio met Balsamico en Parmezaanse kaas
Cocktail garides garnaaltjes in whiskysaus
Spanakopita bladerdeegtaartje met spinazie en feta
Kreatopita bladerdeegtaartje met gehakt
Kolokithakia krokant gebakken courgettes met tzatziki
Smirneika gehaktballetjes in tomatensaus
Dolmades wijnbladeren met rijst en gehakt
Kalamarakia gebakken inktvisringen
Feta saganaki feta met tomaat en knoflook uit de oven
Midia saganaki mosselen met kaas en tomatensaus
Garides saganaki scampi’s met kaas en tomatensaus

Hoofdgerechten

geserveerd met frites en rijst en incl. gebruik saladebar
Gyros original met pitabroodje en tzatziki
Gyros kip met pitabroodje en tzatziki
Bifteki Grieks gehakt gevuld met feta met gyros en tzatziki
Souvlaki varkenshaas met gyros en tzatziki
Souvlaki kip met gyros en tzatziki
Aniksis souvlaki,soutzouki,kipﬁlet,gyros en tzatziki
Onases varkenshaas,ossenhaas,kipﬁlet,gyros en tzatziki
Symposion souvlaki,souvlaki kip,moussaka,gyros en tzatziki
Apollo souvlaki,souvlaki scampi’s,kalamaris,gyros en tzatziki
Moussaka traditionele Griekse ovenschotel
Stifado gestoofd rundvlees met tomaten,sjalotjes en laurier
Lavraki op de huid gegrilde zeebaarsfilet
Solomos op de huid gegrilde zalmfilet
Marina gamba’s,kalamaris,pangasiusﬁlet en zalmﬁlet
Gyros a la chef gyros met paprika,champignonsaus en kaas
Kotopoulo a la chef kipfilet met groente in honingmosterdsaus
Moschos gegrilde ossenhaas met kruidenboter of peperroomsaus
Paidakia gemarineerde French racks
Bereketi spinazietaartje met bladerdeeg en feta,gebakken
courgettes met tzatziki,witte bonen en gegrilde groenten

A la carte dineren
Desserts
Baklavas Grieks gebak met roomijs en slagroom
Sokolatina chocoladetaart met roomijs en slagroom
Chocoladesoufﬂé met roomijs en slagroom
Cookies Oreokoekjes met praliné met roomijs en slagroom
Tricolore vanille-,aardbeien- en pistacheroomijs met slagroom
Dame blanche vanilleroomijs met chocoladesaus en slagroom
Yiaourti Griekse yoghurt met honing en walnoten

Shared dining arrangement
Vanaf 2 personen

Voorgerecht
Proeverij van mezedes en voorgerechten
geserveerd met stokbrood
Hoofdgerecht
Diverse vlees- en/of visgerechten van de grill
geserveerd met frites, rijst en incl. gebruik saladebar
Dessert
Griekse gebakjes met vanilleroomijs en slagroom

Kindermenu’s

geserveerd met frites en appelmoes en incl. gebruik saladebar
De kleine Griek souvlaki varkenshaas
Lion king gyros
Tweety gegrilde kipﬁlet
Mickey mouse gehaktballetjes in tomatensaus
Nemo gegrilde zalmﬁlet
Harry Potter frikandel
Pediko kinderijsje

