www.grksouvlaki.nl

Vlees
1. Gyros groot

€9,90

2. Gyros klein

€6,90

3. Souvlaki

€2,50

4. Souvlaki

€2,60

5. Souvlaki

€2,70

6. Sutzukaki

€2,50

7. Loukaniko

€3,50

8. Lamskoteletten

€3,50

varkensvlees-spiesje
kip-spiesje

groente-spiesje
gehakt

griekse worst

9. Grill mix

gyros, 2 souvlaki, 2 souvlaki kip,
2 sutzukaki, 2 lamskoteletten en
2 loukaniko

p/st.
p/st.
p/st.
p/st.
p/st.
p/st.

€33,00

Schotels
10. Lamskoteletten schotel

€17,90

11. Gyros schotel

€13,00

12. Traditional Grk schotel

€16,90

4 lamskoteletten, friet, pikantiki
en tzatziki
gyros, friet, pikantiki, tzatziki
en pitabrood
gyros, 1 souvlaki kip, 1 souvlaki
varkensvlees, friet, pikantiki,
tzatziki, en pitabrood

Alle gerechten zijn voor u vers gemaakt met de beste
kwaliteit van Griekse producten.
= vegetarisch

Schotels
13. Vegetarisch schotel

€16,90

14. Moussaka (vraag ernaar)

€15,90

2 souvlaki vegetarisch, friet,
pikantiki, tzatziki, kaaskroket,
courgettestick en pitabrood

laagjes aardappelen, aubergine,
gehakt met een bovenlaag van
bechamelsaus, geserveerd met
pikantiki

15. Kindermenu t/m 12 jaar

€8,50

vlees naar keuze, friet,
mayonaise en salade

€7,50

16. Broodje Gyros

gyros, friet, tomaat, ui, ketchup,
mosterd en tzatziki

17. Club sandwich pita gyros

€12,50

gyros, tomaat, ui, ketchup,
mosterd, tzatziki en friet

18. Mezzes voor twee €24,95 p.p.*
*Ook vegetarisch mogelijk

Vooraf:

- pitabrood
- tirosalata
feta dip

- melitzanosalata
aubergine dip

Hoofdgerecht:

- taramas

viskuitsalade

- tzatziki
- olijven
- pepers

Gyros en vlees naar keuze (souvlaki, souvlaki kip, griekse worst of
sutzukaki)
Daarbij wordt het volgende geserveerd:
- Verse friet
- Feta
- Pikantiki – witte kool, wortel,
paprika, peterselie en dressing
- Melitzana – gebakken aubergine
- Kolokithakia – gebakken courgette
- sarmadakia – wijnbladeren
gevuld met rijst en gehakt

- Challoumi – gegrillde kaas
- Gigantes – witte bonen met feta uit
de oven
- Kaaskroketten
- Puntpaprika gevuld met feta

Vis
19. Kalamaria

€12,90

inktvisringen

20. Gavros

€8,00

21. Gebakken mosselen

€8,00

gebakken visjes

22. Vismix voor twee

€44,90

kalamaria, gavros, gebakken
mosselen, sardienfilet, verse
friet, griekse salade en
pitabrood

Kalamaria

Salades
23. Pikantiki

€4,50

24. Choriatiki

€6,90

25. Rucolasalade

€6,50

26. Sla

€5,50

witte kool, wortel, paprika,
peterselie en dressing
tomaten, komkommer, ui, feta,
olijven en dressing
rucola, gedroogde tomaten,
walnoten, parmezana en dressing
sla, tomaat, dressing

Rucolasalade

Choriatiki

Alle gerechten zijn voor u vers gemaakt met de beste
kwaliteit van Griekse producten.
= vegetarisch

Koude Mezzes
27. Traditional Vooraf Mix (voor 2 personen) €9,90
tzatziki, tirosalata, melitzanosalata,
taramas, olijven, pepers
en pitabrood

28. Tzatziki Groot

€4,50

29. Tzatziki Klein

€2,90

30. Tirosalata

€5,90

31. Melitzanosalata

€5,90

32. Taramas

€5,90

33. Feta

€4,90

34. Olijven

€3,90

feta dip

aubergine dip
viskuitsalade

Pitabrood

€0,90

Warme Mezzes
35. Friet

€2,90

36. Friet

€3,50

37. Sarmadakia

€6,90

38. Kaaskrokketen

€5,90

39. Challoumi

€4,50

diepvries
vers

wijnbladeren gevuld met
gehakt en rijst

gegrillde kaas

Alle gerechten zijn voor u vers gemaakt met de beste
kwaliteit van Griekse producten.
= vegetarisch

Warme Mezzes
40. Saganaki

€4,50

41. Puntpaprika gevuld met feta

€5,90

42. Boujourdi

€6,90

43. Gegrillde feta

€5,90

44. Courgette sticks met tzatziki

€6,90

45. Kolokithakia

€5,90

46. Melitzana

€5,90

47. Kolokithakia-Melitzana Mix

€7,90

48. Gegrillde melitzana

€6,90

49. Gigantes

€6,90

gebakken kaas

feta, kaas, tomaat, paprika uit
de oven

gebakken courgette met tzatziki
gebakken aubergine met tzatziki
aubergine en courgette
aubergine

witte bonen met feta uit de oven

Sarmadakia

Kolokithakia
Alle gerechten zijn voor u vers gemaakt met de beste
kwaliteit van Griekse producten.
= vegetarisch

Melitzana

Koffie en Thee
Koffie
Koffie Decafé
Koffie verkeerd
Cappuccino
Cappuccino Decafé
Latte macchiato
Moccachino
Espresso
Griekse koffie klein
Griekse koffie groot
Traditional Grk chocomel
Thee
Verse muntthee
Giekse Bergthee
Irish koffie

€2,20
€2,20
€2,60
€2,60
€2,60
€3,20
€3,20
€2,50
€3,20
€3,90
€3,20
€2,20
€2,70
€3,50
€5,80

Koude koffie
Frappe
Frappe met ijs
Freddo espresso
Freddo cappuccino
Freddo cappuccino met
smaak

€2,70
€3,50
€3,50
€3,90
€4,30

Moccachino
Traditional Grk chocomel

€3,20
€3,20

hazelnoot, karamel

Dessert
Griekse yoghurt met
walnoten en honing
Baklava
Kadaifi
Dame blanche
Griekse chocoladetaart met ijs
Extra ijs
Extra slagroom

€4,90
€4,90
€4,90
€4,90
€5,50
€0,90
€0,40

Frisdranken
Coca cola
Coca cola light
Fanta
Spa rood
Spa blauw
Sprite
Bitter Lemon
Cassis
Fanta Lemon
Ice tea
Fristi
Jus d’orange
Appelsap

€2,20
€2,20
€2,20
€2,40
€2,20
€2,20
€2,30
€2,30
€2,30
€2,30
€2,50
€2,50
€2,50

Bier
Brand fles
Amstel fles
Heineken fles
Mythos

€3,00
€3,00
€3,00
€3,30

Grieks bier

Radler
Wit bier
Alcoholvrij bier

€3,00
€3,00
€3,00

Gedistilleerd
Ouzo klein
Ouzo groot
Tsipouro klein
Tsipouro groot
Metaxa 5 sterren
Metaxa 7 sterren
Koum Kouat
liquer

€2,00
€4,00
€2,50
€4,50
€4,50
€5,00
€4,00

Wijnkaart
Witte wijn per
Inopion
Muscat de Patras
Imiglykos
Retsina

glas

0,5lt

1lt

€3,50
€3,80
€3,50
€3,50

€8,50
€9,00
€8,50
€8,50

€16,00
€16,50
€16,00
€16,00

Rode wijn per
Inopion
Mavrodafne of Patras
Imiglykos

€3,50
€3,80
€3,50

€8,50
€9,00
€8,50

€16,00
€16,50
€16,00

Rozé wijn per
Inopion

€3,50

€8,50

€16,00

Witte wijn per fles
Imiglykos

€21,50

Moschofilero		

€22,00

Voor degene die liever een halfzoete
wijn drinkt, bevelen we deze wijn aan.
Een heerlijke droge wijn met een lange
aromatische nasmaak.

Rode wijn per fles
Imiglykos
€21,50
Voor diegene die liever een halfzoete wijn drinkt,
bevelen wij deze wijn aan.
Naoussa						
€22,50
Prachtige geurige volle Rode wijn met een rijk
bouquet en een krachtige afdronk.

Namea Reserve Cambas

€26,50

Een gelimiteerde wijnproductie van de druivensoort
Agioritiko. Minstens 3 jaar in eikenhouten vaten gerijpt
in de beroemde kelders Can Cambas. Dieprode kleur,
zacht bouquet met een snufje vanille en gedroogde
noten. Sterke lange afdronk. Ideaal bij wild, pikante
en kaasgerechten.

Biologische wijn
Witte wijn

Cirinon blanco

Malagouzia, Chardonnay
Silver Medal – 16th Berliner wein trophy

€26,00

Rode wijn

Cirinon red

Merlot, Syrah
Golden Medal – 16th Berliner wein trophy
Golden Medal – 18th Berliner wein trophy

€30,00

Rose wijn
Cirinon rose

€27,00

Syrah
Bronze Medal – Challenge Milésime Bio – 2011, France
We serveren kraanwater alleen bij bestelling van wijn en ouzo.
Reservering van een tafel is alleen mogelijk bij
een minimale besteding van €18,00 p.p.
Voor studenten €15,00 p.p.

