Tapas & Mezze
21 Zoutzoukakia (Hellas)

7,50

Anatolische gehaktballetjes in tomatensaus

22 Chuletas de cordero (España)

3 st. 12,50
5 st. 20,00

lamskotelletjes uit de pan met Mediterrane kruiden

23 Spare Ribs (España)		

11,00

langzaam gegaarde gemarineerde spare ribs

24 Solomillo de la casa (España)

ossenhaas geserveerd op een heet bord met
zongedroogde tomaten, pijnboompitten en een
Mediterrane kruidenmix

100 gr. 13,00
200 gr. 22,00

25 Kokinisto (Hellas)

7,90

zeer langzaam gegaarde rundersukade op basis van
olijfolie, tomaat, witte wijn en een mespuntje kaneel

8,90

stoofpotje van kipfilet in een roomsaus met kaas
gegratineerd

12,50

germarineerde kip spiesjes van de grill

28 Datiles con bacon (España)

4,90

supercombinatie van dadels met spek van de grill

29 Calamares a la Romana (España)

6,90

gefrituurde inktvisringen met huisgemaakte
knoflooksaus

gefrituurde aubergine met parmesana

v

6,00

40 Kolokitakia (Hellas) v

6,00

41 Patatas bravas classico (España) v

5,00

42 Spanakopita (Hellas) v

6,00

43 Halloumi (Cyprus) v

6,50

44 Espinacas con ajo (España) vv

5,00

45 Gigantes Spanaki (Hellas) vv

6,00

46 Piperia psiti (Hellas) vv

5,50

47 Champiñones (España) vv

6,00

48 Patates lemonates (Hellas) vv

5,00

gefrituurde courgette frites met parmesana

gefrituurde aardappelblokjes met een licht pikante saus

knapperig bladerdeeg met een vulling van spinazie, feta, dille

Griekse witte olifantbonen uit de oven met wilde spinazie,
ui en prei

geroosterde paprika met gekaramelliseerde knoflook

gebakken champignons met een vleugje komijn

4 st. 12,00
6 st. 17,00

31 Gamba's aglio e olio (Italia, duurzaam) 4 st. 12,00
grote garnalen, gebakken in olijfolie met knoflook
en peterselie, afgeblust met witte wijn

39 Berenjenas fritas (España)

wilde geblancheerde spinazie met olijfolie, zeezout,
citroen en knoflook

27 Souvlaki kip (Hellas)

grote garnalen met dille in een pikante saus

6,50

gepaneerde feta met amandel en honing

gegrilde kaas met dadels

26 Kippannetje (Maroc)

30 Gamba's Oresti's (Italia, duurzaam)

38 Feta tiganiti (Hellas) v

6 st. 17,00

32 Polpo a la Griglia (Italia)

gegrilde octopustentakel afgeblust met wijnazijn en
zeezout

aardappels uit de oven met olijfolie, citroen en oregano

49 Kindermenu

kippenpootjes of spanakopita, salade, appelmoes, frites
en als toetje: een kinderijsje

10,50

13,00

Salades

33 Tonno alla griglia (Italia, duurzaam)

15,00

50 Insalata verde (Italia) vv

34 Kaasfondue v

10,00

51 Salata Litsa (Hellas) vv

35 Pita kip (Hellas)

12,50

52 Salata choriatiki (Hellas) v

8,50

36 Pita vegan (Hellas) vv

12,50

53 Melitzanosalata (Hellas) vv			

8,50

54 Dakos salata (Kriti) v

9,50

tonijn, kort gegrild, met een saus van soja en
lente-ui

kaasfondue, traditioneel of Mediterraan

vier kleine Griekse pita's gevuld met tzatziki, tomaat,
ui en gemarineerde kip

vier kleine Griekse pita's gevuld met hummus,
tomatentapenade, en gegrilde groenten

37 Queso de cabra al horno (España) v

geitenkaasje uit de oven met pijnboompitten en honing

Vraag uw host naar de allergenen

7,00

frisse groene salade met olijfolie, balsamico,
ahornsiroop en walnoten

7,50
+ chevre 2,50

7,50
groene salade met tomaatjes, croutons en cranberry + chevre 1,50

Griekse salade met tomaat, komkommer, ui, feta en
olijven

salade van gegrilde aubergine, paprika, knoflook en
peterselie

salade met dakos, tomaten, kappers, olijven en feta

Voor groepen vanaf 5 personen: Laat u informeren
over het verrassingsmenu

