
Turks brood vv 2,50

Turks brood met aioli & tapenade v 4,00

Pita vv 3,00

Gemengde olijven vv 4,00

Bieterballen v 7,00
vegetarische bitterbal gemaakt van bieten

Bitterballen 6,00
van rundvlees geserveerd met mosterd

Jamon serrano (España) 8,90
Spaanse rauwe ham gegarneerd met olijfolie
en peterselie

Pata Negra (España) 15,50
de beste rauwe ham ter wereld gegarneerd
met geroosterde amandel

Pollo al ajillo (España) 6,00
kipkluifjes uit de oven in 
sinaasappelmarinade

Chorizo frito (España) 6,50
gebakken pikante paprikaworst 

Gambas al ajillo (España, duurzaam)                    8,90 
gambitas in hete olijfolie met Spaanse peper, 
pimento en knoflook

Tzatziki (Hellas) v 5,00
een frisse yoghurt-komkommer-knoflook 
salade

Hummus (Libanon) vv 5,00
een smeuïge puree van kikkererwten en 
tahin

Manchego (España) v 6,50
Spaanse schapenkaas geserveerd met 
membrillo en geroosterde amandelen

Solomillo de la casa (España)  100 gr. 13,00
ossenhaas geserveerd op een heet bord met        200 gr. 22,00
zongedroogde tomaten, pijnboompitten en
een Mediterrane kruidenmix 

Spare Ribs (España)  11,00
langzaam gegaarde gemarineerde spare ribs

Kokinisto (Hellas) 7,90
zeer langzaam gegaarde rundersukade op basis van 
olijfolie, tomaat, witte wijn en een mespuntje kaneel 

Chuletas de cordero (España)    3 st. 12,50
lamskotelletjes uit de pan met Mediterrane 
kruiden 

Zoutzoukakia (Hellas)       7,50
Anatolische gehaktballetjes in tomatensaus

Kippannetje (Maroc) 8,90
stoofpotje van kipfilet in een roomsaus met kaas 
gegratineerd

Polpo a la Griglia (Italia)                13,00
gegrilde octopustentakel afgeblust met wijnazijn 
en zeezout

Calamares a la Romana (España)             6,90
gefrituurde inktvisringen met huisgemaakte 
knoflooksaus

Gamba's Oresti's  (Italia, duurzaam) 4 st. 12,00
grote garnalen met dille en pikante saus 6 st. 17,00

Gamba's aglio e olio (Italia, duurzaam) 4 st. 12,00
grote garnalen, gebakken in olijfolie met          6 st. 17,00
knoflook en peterselie, afgeblust met witte wijn 

Tonno alla griglia  (Italia, duurzaam) 15,00
tonijn, kort gegrild, met een frisse saus van
olijfolie, sojasaus en lente-ui

Patatas bravas classico (España) v                 5,00
gefrituurde aardappelblokjes met een licht 
pikante saus

Tapas & Mezze
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Tapas & Mezze 
Spanakopita (Hellas) v         6,50
knapperig filodeeg met een vulling van spinazie, 
feta, dille

Feta tiganiti (Hellas) v 6,50
gepaneerde feta met amandel en honing

Queso de cabra al horno (España) v 7,00
geitenkaasje uit de oven met pijnboompitten en 
honing

Berejenas fritas (España) v 6,00
gefrituurde aubergine met parmesana 

Kolokitakia (Hellas) v 6,00
gefrituurde courgette-frites met parmesana 

Halloumi (Cyprus) v 6,50
gegrilde koeien- geiten - schapenkaas met een
dadeltapenade

Espinacas con ajo (España) vv 5,00
wilde geblancheerde spinazie met olijfolie, 
zeezout, citroen en knoflook

Gigantes Spanaki (Hellas) vv 6,00
Griekse witte olifantenbonen met wilde spinazie en 
prei uit de oven

Piperia psiti (Hellas) vv 5,50
geroosterde paprika met gekaramelliseerde knoflook

Champiñones (España) vv 6,00
gebakken champignons met een vleugje komijn

Patates lemonates (Hellas) vv 5,00
aardappels uit de oven met olijfolie, citroen en
oregano

Salades
Insalata verde (Italia) vv 7,50
frisse groene salade met olijfolie en 
huisgemaakte vegan dressing                        + chevre 2,50
    
Salata choriatiki (Hellas) v 8,50
Griekse salade met tomaat, komkommer, ui, feta
en olijven

Kindermenu 
Kippenpootjes of spanakopita, salade, frites              10,50
en als toetje: een kinderijsje

Pita build it yourself 

Pita gyros (Hellas) 12,50
vier kleine Griekse pita's met tzatziki, tomaat, 
ui en gyros

Pita kip (Hellas) 12,50
vier kleine Griekse pita's met tzatziki, tomaat, 
ui en gemarineerde kip

Pita vegan (Hellas) vv 12,50
vier kleine Griekse pita's met hummus, 
tomaat, ui en gebakken champignons
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