TOETJES & GEBAK

Baklavas Grieks gebak
Palladion dessert Grieks gebak
Sokolatina punt chocoladetaart
Chocoladesoufﬂé gevuld met chocolade
Cookies Oreokoekjes met praliné
Yiaourti yoghurt met honing en walnoten

€ 6.5
€ 6.5
€ 6.5
€ 6.5
€ 6.5
€ 6.5

PALLADION GOURMETPAKKET & BARBECUEPAKKET
INCLUSIEF STOKBROOD,SALADE,KRUIDENBOTER EN TZATZIKI

Met 4 gerechten naar keuze (extra gerecht € 3 pp)

€ 69.5 (voor 2 personen)
Gekoeld geleverd

Hoofdgerechten
Gyros,gyros kip,stifado en moussaka
Bijgerechten
Tzatziki,kruidenboter,salade,rijst,stokbrood en
pitabrood

Vlees
1. gyros original 2. gyros kip 3. Griekse worstjes
4. hamburgers 5. kipfilet 6. varkenshaas
7. ossenhaas (+€ 1 pp) 8. French racks (+€ 1 pp)
Vis
9. zeebaarsfilet 10. zalmfilet 11. scampi’s (+€ 1 pp)
12. scampi’s met kaas in tomatensaus (+€ 1 pp)
13. mosselen met kaas in tomatensaus (+€ 1 pp)
Kaas & Vega
14. Groentemix 15. Halloumi kaas
Extra’s
Griekse pita € 2 stokbrood € 2 mayonaise € 1
tzatziki € 5.5 melitzana € 5.5 kopanisti € 5.5
tarama € 5.5 kruidenboter € 4 Griekse salade € 8

PALLADION BORRELPAKKET

€ 18.5 per persoon (vanaf 2 personen)
Gekoeld geleverd
Met 3 koude en 3 warme borrelhapjes naar keuze
(extra borrelhapje € 3 pp)
Koude borrelhapjes (inclusief stokbrood)
1. tzatziki 2. kopanisti 3. tarama 4. melitzana
5. kruidenboter 6. tonijnsalade (+€ 1 pp)
7. blokjes feta met olijven
8. garnaaltjes in whiskysaus (+€ 1 pp)
Warme borrelhapjes
9. gehaktballetjes in tomatensaus
10. dolmades 11. spanakopita
12. gyros 13. gyros kip
14. scampi’s met kaas in tomatensaus (+€ 1 pp)
15. mosselen met kaas in tomatensaus (+€ 1 pp)
Extra’s
Griekse pita € 2 stokbrood € 2 mayonaise € 1

Cola,cola zero,fanta,sprite
Spa blauw, spa rood
Epsa Greek softdrink orange,lemon,cherry
Mythos
Ouzo klein 0,05l
Ouzo plomari 0,2l

Met verschillende voorgerechten,
hoofdgerechten en desserts tovert u in een
handomdraai een Grieks diner op tafel. De dinerbox wordt geleverd inclusief opwarminstructie.

Voorgerechten
Melitzana,kopanisti,tarama,garnalencocktail,
spanakopita,dolmades,smirneika

€ 16.5 per persoon (vanaf 2 personen)
Gekoeld geleverd

DRANKJES

PALLADION CULINAIR DINERBOX

€ 2.5
€ 2.5
€ 2.5
€ 3.5
€ 3.5
€ 13.5

Dessert
Verschillende Griekse gebakjes

PALLADION TRAITEUR

De traiteurgerechten worden gekoeld geleverd en
zijn daarom zeer geschikt om vooraf af te halen en
later te nuttigen.Tip: Kies als voorafje verschillende
koude mezedes en voorgerechten uit deze folder!
Gekoeld geleverd (zonder bijgerechten)
Gyros original met tzatziki
Gyros kip met tzatziki
Moussaka Griekse ovenschotel
Stifado gestoofd rundvlees met tomaten,
sjalotjes en laurier

Mostra wit,rosé,rood 0.5l
Retsina Malamatina 0.5l
Imiglykos wit of rood

WIJN

€ 10
€ 11
€ 13.5
€ 14.5

THUIS MENU

Afhalen & Bezorgen

€8
€ 10.5
€ 15

Wit
Chardonnay - Sauvignon blanc
Moschofilero
Samos (zoete witte wijn)
Moschoﬁlero Boutari
Chardonnay Nico Lazaridi
Amethystos Sauvignon Blanc
Prosecco
Caïr Rhodes Brut - Griekse champagne

€ 15
€ 15
€ 15
€ 19
€ 20
€ 27
€ 17
€ 28

Rood
Cabernet Sauvignon - Merlot
Agiorgitiko - Nemea Boutari
Syrah Nico Lazaridi
Merlot Nico Lazaridi
Amethystos rood Costa Lazaridi
Cabernet Sauvignon Nico Lazaridi

€ 15
€ 15
€ 21.5
€ 20
€ 26.5
€ 26.5

Rosé
Rosé Boutari sec of demi-sec
Amethystos rosé Costa Lazaridi fles

€ 15
€ 26.5

Palladion Greek Kitchen
Liesveldviaduct 1 3131 CN Vlaardingen
info@palladionrestaurant.nl
Bestellen:
Online: www.palladionrestaurant.nl
Telefonisch: 010 - 434 01 11

Gratis bezorging vanaf €35,-

INCLUSIEF STOKBROOD

Skordoboutiro kruidenboter
Kopanisti dip van feta,knoﬂook en kruiden
Tarama dip van gerookte viskuit
Melitzana auberginedip
Tzatziki Griekse yoghurtdip
Tonos huisgemaakte tonijnsalade
Mini meze koud
tzatziki,tarama,kopanisti,melitzana
Ouzo meze feta, olijven,zongedroogde tomaat
Skordopsomo
stokbrood met kruidenboter uit de oven
Kolokithakia gebakken courgettes
Smirneika gehaktballetjes in tomatensaus
Loukanika Griekse worstjes met mosterd
Dolmades wijnbladeren met rijst en gehakt
Kalamarakia gebakken inktvisringen
Halloumi frites met sesamzaad en honing
Mini meze warm kalamaris,gehaktballetje,
dolmade en Halloumi frites

€ 4.5
€ 7.5
€ 7.5
€ 7.5
€7
€8
€ 8.5
€8
€ 5.5
€ 7.5
€8
€7
€ 7.5
€9
€9
€9

VOORGERECHTEN

INCLUSLIEF STOKBROOD

Greek salad Griekse gemengde salade
Cocktail garides garnaaltjes in whiskysaus
Spanakopita bladerdeeg met spinazie en feta
Kreatopita bladerdeeg met gehakt
Feta saganaki feta met tomaat en knoflook
Feta pane gepaneerde feta met aardbeienjam
Midia saganaki
mosselen met kaas en tomatensaus
Midia pane gepaneerde mosselen
Garides saganaki
scampi’s met kaas en tomatensaus
Halloumi gegrilde Cypriotische kaas

€ 8.5
€ 11.5
€ 8.5
€ 8.5
€9
€9
€9
€ 8.5
€ 12.5
€ 9.5

GREEK PITA WRAPS

GEVULD MET FRITES, TOMAAT, RODE UI EN TZATZIKI

Pita gyros original
Extra large
Pita gyros kip
Extra large
Pita souvlaki varkenshaas
Extra large
Pita souvlaki kip
Extra large
Pita soutzouki Griekse hamburger
Extra large
Pita loukaniko Griekse boerenworst
Extra large

€ 7.5
€ 12.5
€ 7.5
€ 12.5
€ 7.5
€ 12.5
€ 7.5
€ 12.5
€ 7.5
€ 12.5
€ 7.5
€ 12.5

Gevuld met: extra vlees € 2.5 extra tzatziki € 1

KINDERMENU’S

INCL. FRITES, APPELMOES EN SALADE

De kleine Griek souvlaki varkenshaas
Lion king gyros
Tweety gegrilde kipﬁlet
Mickey mouse
gehaktballetjes in tomatensaus
Nemo gegrilde zalmﬁlet
Harry Potter frikandel

VEGETARISCHE GERECHTEN

GREEK SPECIALS

MEZEDES - GRIEKSE TAPAS

€ 9.5
€ 9.5
€ 9.5
€ 9.5
€ 9.5
€ 9.5

INCLUSIEF FRITES, RIJST EN SALADE

Gyros original met pitabroodjes en tzatziki
Gyros kip met pitabroodjes en tzatziki
Mixed gyros
original en kip met pitabroodjes en tzatziki
Soutzouki
Griekse hamburgers met gyros en tzatziki
Kotopoulo kipﬁlet met kipgyros en tzatziki
Bifteki Grieks gehakt gevuld met feta
met gyros en tzatziki
Souvlaki varkenshaas met gyros en tzatziki
Souvlaki kip met kipgyros en tzatziki
Aniksis
souvlaki,soutzouki,kipﬁlet,gyros en tzatziki
Orea Eleni souvlaki,bifteki,gyros en tzatziki
Onases varkenshaas,ossenhaas,kipﬁlet,
gyros en tzatziki
Artemis
soutzouki,worstje,kipﬁlet,gyros en tzatziki
Symposion souvlaki,souvlaki kip,moussaka,
gyros en tzatziki
Apollo souvlaki,souvlaki scampi’s,kalamaris,
gyros en tzatziki
Alexios ossenhaas,lamshaas,kipfilet,gyros
en zalmfilet
Psaronefri varkenshaas met kruidenboter

€ 17
€ 18
€ 18
€ 17.5
€ 19
€ 18
€ 17.5
€ 19
€ 19
€ 19
€ 22
€ 19
€ 19.5
€ 19.5
€ 21.5
€ 22

PALLADION SPECIALS

INCLUSIEF FRITES, RIJST EN SALADE

Moussaka Griekse ovenschotel
Stifado gestoofd rundvlees met tomaten,
sjalotjes en laurier
Bekri meze varkenshaas met groente en
tomatensaus, afgeblust met Metaxa
Gyros a la chef gyros met paprika,
champignonsaus en kaas
Kipgyros a la chef kipgyros met paprika,
champignonsaus en kaas
Kotopoulo a la chef
kipfilet met groente in honingmosterdsaus
Fileto Athos
varkenshaas met champignonroomsaus
Fileto Lemesos stukjes varkenshaas met
Halloumi in honing-Balsamicosaus
Moschos gegrilde ossenhaas met
kruidenboter of peperroomsaus
Paidakia gemarineerde French racks

€ 19.5
€ 20,5
€ 22.5
€ 19.5
€ 20.5
€ 20.5
€ 20.5
€ 21.5
€ 25
€23.5

VISGERECHTEN

INCL. FRITES, RIJST EN SALADE

Kalamaria krokant gebakken inktvisringen
Pangasius krokante pangasiusﬁlet
Lavraki op de huid gegrilde zeebaarsfilet
Solomos op de huid gegrilde zalmfilet
Glossakia sliptongetjes
Garides gamba’s van de grill
Marina gamba’s,kalamaris,pangasiusﬁlet en
zalmﬁlet

€ 19.5
€ 19
€ 22.5
€ 21
€ 21
€ 24.5
€ 22

Tip voor een gezondere keuze: Kies bij ieder
hoofdgerecht kosteloos voor een Griekse salade in
plaats van de standaard bijgerechten.

INCLUSIEF FRITES, RIJST EN SALADE

Moussaka vega traditionele Griekse
ovenschotel met aardappel,gemengde
groenten en Bechamelsaus
Bereketi grote witte bonen,gebakken
courgettes met tzatziki,gegrilde groente
en spanakopita

€ 17.5
€ 18.5

PALLADION 3-GANGEN KEUZEMENU
€ 25.5 per persoon

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 (inclusief frites,rijst en salade)
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

MEZEDES (GRIEKSE TAPAS)

INCLUSIEF FRITES, RIJST, STOKBROOD EN SALADE
€ 49.5 (voor 2 personen)

Arrangement 1
Halloumi frites met sesamzaad en honing
Dolmades gevulde wijnbladeren
Kalamarakia gebakken inktvisringen
Kolokithakia gebakken courgettes
Gyros original met tzatziki
Bekri meze stukjes varkenshaas met groente
Arrangement 2
Feta saganaki feta met tomaat en knoflook
Spanakopita bladerdeeg met spinazie en feta
Kalamarakia gebakken inktvisringen
Kolokithakia gebakken courgettes
Gyros kip met tzatziki
Stifado Grieks gestoofd rundvlees
Griekse pita
Stokbrood
Rijst
Kleine salade
Griekse salade
Frites
Frites met feta
Gegrilde groenten
Grote witte bonen

SIDES & EXTRA’S
€2
€2
€4
€ 3.5
€ 7.5
€ 3.5
€ 4.5
€ 3.5
€5

Mayonaise
Appelmoes
Tzatziki klein
Tzatziki groot
Melizana
Kopanisti
Tarama
Kruidenboter

€1
€2
€2
€ 5.5
€6
€6
€6
€4

