
Dine-in, delivery of take-away en geniet van
onze heerlijke tapas. Wij regelen het allemaal! 

Zie ons take-away menu, of
reserveer een tafel via www.orestistaverna.nl

GENIET VAN AL HET LEKKERS UIT
ONZE MEDITERRANE KEUKEN 

Optimaal genieten van ons heerlijke eten! 

- Delivery: onze gerechten worden bij jou thuis bezorgd via Deliveroo
- Take-away: zie ons take-away menu in deze flyer

- Dine-in: reserveer een tafel via www.orestistaverna.nl

Kijk voor meer informatie op onze website www.orestistaverna.nl
of bel +31 (0) 204222742

WIJNEN

Quinta hinojal (Spanje)
Verdejo (wit) / tempranillo (rood)

Purato (Sicillië)
Pinot grigio (wit) / Nero d’avola (rood) 

Les Bertholes (Frankrijk)
Chardonnay (wit) / Grenache, Syrah, Mourvedre (rood) 

15.00

15.50

16.50

Alpha Estate (Griekenland)
Xinomavro & Syrah (rood) / Malagouzia (wit) 

16.50

OTHERS

Mythos bier 1.50 Ouzo 200ml 10.00 Tsipouro 200ml 10.00



TAPAS/MEZZE

Turks brood vv

Griekse pita 2 stuks vv
Pita van de grill met oregano en olijfolie

Gemengde olijven vv
Mix van groene, zwarte en Kalamata olijven

Turks brood met aioli v

Tzatziki v
Een frisse yoghurt-komkommer-knoflook salade

Hummus vv
Een smeuige puree van kikkererwten en tahin 

Queso Manchego v
Spaanse schapenkaas geserveerd met membrillo

Conserves Nuri
Sardientjes in pittige tomatensaus met brood en aioli

Conserves Ortis
Ansjovis, lekker zout en super mals met brood en aioli

Bieterballen v
Vegetarische snack gemaakt van bieten

Bitterballen
Bitterballen van oma Bob

Jamon Serrano
Spaanse rauwe ham gegarneerd met olijfolie en peterselie

Pollo al ajillo 
Kipkluifjes in sinaasappelmarinade

Chorizo frito
Gebakken pikante paprikaworst

Gigantes spanaki vv
Griekse witte olifantenbonen met olijfolie, prei en wilde groenten

Champiñones vv
Gebakken champignons met een vleugje komijn

Patates lemonates vv
Aardappels uit de oven met olijfolie, citroen en oregano 

Salata choriatiki v (vegan mogelijk)
Griekse salade met tomaat, komkommer, ui, feta en olijfolie

Friet met mayo v
klein
groot

Hamburger
Broodje hamburger, salsa Oresti’s en sla

Spareribs
Langzaam gegaarde gemarineerde spareribs

PITAS

Pita bifteki
Griekse pita gevuld met tzatziki, gekruide rundergehakt, tomaat, ui en friet

Pita kip
Griekse pita gevuld met tzatziki, gegrilde kippendij, tomaat, ui en friet

Pita veggie vv
Griekse pita gevuld met hummus, gegrilde groenten, tomaat, ui en friet

DESSERTS

Bougatsa v
Filodeeg gevuld met pudding op basis van vanille

Tarta Manzana vv
Bladerdeeg gevuld met appel, rozijnen en Licor 43

Cheesecake v
Niet Mediterraans maar wel erg lekker!

1.50

6.00

6.50

6.50

2.00

3.00

3.00

4.00

4.00

4.50

5.00

7.90

5.00

5.50

5.00

5.00

4.00

6.50

2.00
3.00

6.50

10.00

Zoutzoukakia
Anatolische gehaktballetjes in tomatensaus

6.50

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

6.90

8.50

8.50

8.50

5.50

6.00

6.00


