
DESSERTS
€ 7.5

€ 8

€ 8

€ 7.5

€ 7.5

€ 6.5

€ 7

€ 7

€ 7.5

€ 7.5

€ 6

KOFFIE SPECIALS
€ 8

€ 8

€ 8

€ 8

€ 8

€ 8

TAPAS MENU

Baklavas Grieks gebak met roomijs 
en slagroom

Palladion dessert Grieks gebak met 
roomijs en slagroom

Sokolatina chocoladetaart met roomijs
en slagroom

Chocoladesoufflé met roomijs en 
slagroom

Cookies Oreokoekjes met mousse en 
praliné met roomijs en slagroom

Tricolore vanille-,aardbeien- en 
pistacheroomijs met slagroom 

Dame blanche vanilleroomijs met 
chocoladesaus en slagroom

Fraola aardbeien met roomijs en 
slagroom
 
Frouta seizoensfruit met roomijs en 
slagroom

Yiaourti Griekse yoghurt met honing
en walnoten

Pediko kinderijsje

Corfu coffee koffie met Koum Kouat 
en slagroom

Metaxa coffee koffie met Metaxa en 
slagroom

Irish coffee koffie met Irish whisky en 
slagroom

Spanish coffee koffie met Tia Maria en 
slagroom

French coffee koffie met Grand Marnier
en slagroom

Italian coffee koffie met Amaretto en 
slagroom

onbeperkt genieten!



OVER HET MENU TAPAS MET VLEES

VEGETARISCHE TAPAS

Geniet onbeperkt van de lekkerste mezedes 
(Griekse tapas) uit ons restaurant:

- Het menu is incl. een glaasje ouzo en stokbrood
- Je bestelt maximaal 2 tapas per persoon per ronde
- De tapas worden geleidelijk geserveerd, zodra de
   keuken deze vers heeft bereid
- Weggooien vinden wij heel zonde, bestel 
   alsjeblieft niet meer dan je op kunt
- Je bestelt het menu met het hele gezelschap, 
   menukaarten kunnen niet worden
   gecombineerd kindermenu’s uitgezonderd
- Groepen vanaf 8 personen in overleg

ma t/m do: € 22.5 per persoon  
vr en zo: € 25.5 per persoon
Kinderen van 4 tm 11 jaar krijgen 50% korting

Skordoboutiro kruidenboter 

Skordopsomo knoflookbroodjes uit de oven

Kopanisti dip van feta,knoflook en kruiden

Tarama dip van gerookte viskuit

Melitzana auberginedip 

Tzatziki Griekse yoghurtdip

Ouzo meze feta,olijven en zongedroogde 
tomaat

Feta Griekse kaas met oregano en olijfolie

Bruscetta met tomaat,feta,oregano 
en olijfolie

Kolokithakia krokant gebakken courgettes

Halloumi frites met sesamzaad en honing

Spanakopita bladerdeegtaartjes met
spinazie en feta

Feta saganaki feta met tomaat en
knoflook uit de oven

Feta pane gepaneerde feta met 
aardbeienjam

Halloumi gegrilde kaas met zongedroogde 
tomaat en Balsamico

Gigantes grote witte bonen in tomatensaus

Gegrilde groenten

Choriatiki Griekse gemengde salade

Kreatopita bladerdeegtaartjes met gehakt

Loukanika Griekse worstjes

Smirneika gehaktballetjes in tomatensaus

Dolmades wijnbladeren met rijst en gehakt
  
Gyros original reepjes varkensvlees van het spit

Gyros kip reepjes kip van het spit

Gyros a la chef gyros met paprika,
champignonsaus en kaas

Kipgyros a la chef kipgyros met paprika,
champignonsaus en kaas

Souvlaki spiesje gemarineerde varkenshaas

Souvlaki kip spiesje gemarineerde kipfilet

TAPAS MET VIS
Tonos huisgemaakte tonijnsalade

Kalamarakia gebakken inktvisringen

Midia saganaki mosselen met kaas en 
tomatensaus

Midia pane gepaneerde mosselen

TRADITIONEEL GRIEKSE TAPAS
Moussaka traditionele Griekse ovenschotel
 
Stifado gestoofd rundvlees met tomaten,
sjalotjes en laurier

Bekri meze varkenshaas met champignons,
paprika en tomatensaus, afgeblust met
Metaxa

EXTRA TAPAS
Cocktail garides garnaaltjes in whiskysaus +€ 3

Paidakia gemarineerde French rack +€ 3
 
Moschos ossenhaaspuntjes van de grill met 
peperroomsaus +€ 3

Garides saganaki scampi’s met kaas en 
tomatensaus +€ 3

Griekse rijst met tomatensaus
Frites
Frites met feta
Pitabroodjes
Extra stokbrood

BIJGERECHTEN
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