Warme Mezzes

Broodjes
€3,30

31. Friet

diepvries

€7,30

32. Sarmadakia

wijnbladeren gevuld met
gehakt en rijst

43. Pitabrood

€1,00

44. Pita Gyros

€5,50

45. Pita Souvlaki

€6,90

46. Pita Souvlaki

€6,90

47. Pita Souvlaki

€6,90

48. Pita Sutzukaki

€6,90

varkensvlees

33. Kaaskrokketen

€6,50

34. Challoumi

€4,90

gegrillde kaas

35. Puntpaprika gevuld met feta €6,50

kip

vegetarisch
gehakt

36. Gegrillde feta

€5,90

37. Courgette sticks met tzatziki

€7,90

49. Pita Loukaniko

€6,90

38. Kolokithakia

€6,50

50. Club sandwich

€9,50

39. Melitzana

€6,50

51. Mayonaise/Ketchup

€0,30

40. Gegrillde melitzana

€7,50

41. Kolokithakia-Melitzana Mix

€8,50

42. Gigantes

€6,90

gebakken courgette met tzatziki
gebakken aubergine met tzatziki
aubergine

aubergine en courgette

witte bonen met feta uit de oven

worst

pita gyros

Club sandwich pita Gyros

Challoumi

Gigantes

a

Gegrilde Melitzan

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

Pita Gyros

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

Schoolstraat 10
6701 AW Wageningen
0317-358347
www.grksouvlaki.nl

Salades

Vlees
1. Gyros groot

€10,50

2. Gyros klein

€7,50

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

p/st.
p/st.

€34,90

Schotels
10. Lamskoteletten schotel
4 lamskoteletten, friet, pikantiki
en tzatziki

11. Gyros schotel

gyros, friet, pikantiki, tzatziki
en pitabrood

12. Traditional Grk schotel

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

€7,50

22. Rucolasalade

€6,90

23. Sla

€5,90

tomaten, komkommer, ui, feta,
olijven en dressing

sla, tomaat, dressing

Rucolasalade

p/st.

griekse worst

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

21. Choriatiki

rucola, gedroogde tomaten,
walnoten, parmezana en dressing

p/st.

gehakt

9. Grill mix

Grill Mix

Kalamaria

p/st.

groente-spiesje

€5,50

witte kool, wortel, paprika,
peterselie en dressing

p/st.

kip-spiesje

20. Pikantiki

€17,90
€13,90
€17,90

13. Vegetarisch schotel

€17,50

14. Kalamaria schotel

€16,90

Choriatiki

15. Moussaka (vraag ernaar)

€16,90

Koude Mezzes

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

geserveerd met friet,
rucolasalade en tzatziki

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

16. Kindermenu t/m 12 jaar
vlees naar keuze, friet,
mayonaise en salade

inktvisringen

25. Tzatziki Klein

€3,30

26. Tirosalata

€6,50

27. Melitzanosalata

€6,50

28. Taramas

€6,50

auberginesalade

€12,90

viskuitsalade

18. Gavros

€8,50

29. Feta

€4,90

19. Gebakken mosselen

€8,50

30. Olijven

€3,90

gebakken visjes

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

€4,90

fetasaus

Vis
17. Kalamaria

Gyros

€8,90

24. Tzatziki Groot

Heeft u een allergie? Meld het ons!
Alle gerechten zijn voor u vers gemaakt met de beste
kwaliteit van Griekse producten.
= vegetarisch

