Elke maandag en dinsdag

PITA DAG

Broodje Giros,
Suflaki, Kip, Souzouki
of vegetarisch

€ 6,- Alleen geldig bij afhalen
Verras iemand met onze

Dinerbon

Το κρασί είναι ένα από τα πιο
χρήσιμα ποτά, μεταξύ των φαρμάκων
πιο νόστιμα, και μεταξύ των
τροφίμων πιο ευχάριστο.
Πλούταρχος
Έλληνας ιστορικός και φιλόσοφος 46 έως 120 Ν.Ο.

Wijn is onder de dranken de nuttigste, onder
de medicijnen de lekkerste en onder de voedingsmiddelen de aangenaamste.
Plutarchus
Griekse historiograaf en filosoof 46 - 120 n.C.
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OREKTIKA VOORGERECHTEN

PEDIKA KINDERSCHOTELS

ALLE VOORGERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET STOKBROOD
PEPERIES-ELJES - FETA Griekse pepertjes en olijven met een stuk koude feta kaas
BOUGIOURDI een ovenschotel van diverse Griekse kazen met tomaat en paprika
TZATZIKI traditioneel Grieks gerecht van yoghurt, knoflook en komkommer

1.
2.

6,00
8,50

6,00
(of gtipiti mousse van pikante feta of tarama kaviaarsalade of melitzanosasalata auberginesalade) 6,00

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

IPPOGLOSSA ME MELI gebakken heilbot met honing mosterdsaus opgediend met een frisse salade 11,70
PATATO SALATA een luchtige aardappel salade
6,00
MANITARIA gesneden champignons afgeblust in balsamico crème
6,75
TONIJNSALATA tonijnsalade
7,00
SARDELES pikante sardines met verse citroen en Griekse grote bonen 
7,00
TIROPITA bladerdeeg gevuld met fetakaas uit de oven
6,75
PIPERIES FLORINiS rode paprika gevuld met fetakaas in de oven gesmoord in olijfolie en knoflook 8,00
DOLMADAKIA wijnbladeren gevuld met rijst en gehakt geserveerd met een rode pikante saus 7,50
SAGANAKI gebakken schapenkaas met een krokant laagje
8,00
MANITARIA GEMISTA (kan ook vegetarisch)

gevulde champignons met gehakt en feta uit de oven met een romige saus

8,50

14. GARIDES COCTAIL garnalencocktail

8,50

15. CARPACIO dun gesneden ossenhaas met salade en pestodressing

9,75

16. KEFTEDAKIA warme gehaktballetjes in pikante rode saus

7,25

17. GARIDES SAGANAKI gebakken scampi’s in tomatensaus en een stukje fetakaas 

9,50

18. MIDIA SAGANAKI gebakken mosselen in tomatensaus en een stukje fetakaas

8,75

19. KALAMARIA TIGANITA gebakken inktvis met een krokant laagje geserveerd met knoflooksaus

8,25

20. LOUKANIKA gegrilde Griekse boerenworst geserveerd met een mousse van pikante feta

8,25

21. ZESTI PIKILIA combinatie van diverse warme voorgerechten overgegoten in pikante rode saus

9,50

22. KRIA PIKILIA combinatie van diverse koude voorgerechten

10,50

23. RHODOS PIKILIA (kan ook vegetarisch)
diverse voorgerechten voor twee of méér keftedakia, dolmadakia, feta saganaki,
gebakken aubergines, aardappelsalade, paprika florinis, tzatziki en Griekse grote bonen

12,95 p.p

24. GARIDES grote garnalen uit de oven met diverse groenten, kruidenboter en witte wijn 

13,50

25. KAPNISTOS SOLOMOS gerookte zalm met orzo en een frisse salade

10,25

26. TIGANITES MELITZANES gebakken aubergines geserveerd met tzatziki saus

9,25

SOUPES soepen

•
•
•
•
•
•
•
•

TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN WORDEN ALLE GRILLGERECHTEN
GESERVEERD MET FRITES, RIJST, TZATZIKI EN KOOLSALADE

SOUVLAKI varkensvlees aan een spiesje
SOUZOUKI gekruid gehakt
SCHNITZEL schnitzel
GYROS geroosterde stukjes varkensvlees
FILETO KOTOPOULO kipfilet
SOLOMOS zalmfilet geserveerd met knoflooksaus
FILETO MOSCHARAKI ossenhaas
KALAMARIA gebakken inktvis met een krokant laagje geserveerd met knoflook

56.

GYROS geroosterd reepjes varkensvlees
SOUVLAKI varkensvlees aan de spies en gyros
BIFTEKI gekruid gehakt gevuld met kaas, tomaat, peper
PAIDAKIA vijf lamskoteletten
GIRINA PiDAKIA gemarineerde spareribs, onze chef’s specialiteit
PLATON SCHOTEL kipfilet, ossenhaas met rode pittige saus en twee grote scampi’s
VARKENSHAAS SPECIAL gevulde varkenshaas met kaas, tomaat en champignonsaus
ORFEAS SCHOTEL kipfilet, souvlaki, varkenshaas, gyros met champignonsaus
BRIZOLA rib-eye +/- 250 gram
MARATHON SCHOTEL een souvlaki, twee souzouki en gyros
SPECIALITEIT VAN DE KOK twee schnitzels, een bifteki, gyros en een

57.

CYCLOPE OOG SCHOTEL een steak met gebakken ei, een souzouki, lamskotelet en gyros

9,25

46.

9,25

47.

9,25

48.

8,50

49.

9,25

50.

10, 50

51.

10, 50

52.

8,25

53.
54.
55.

PSARIKA VISGERECHTEN

ALLE VISSCHOTELS WORDEN GESERVEERD MET SEIZOENSGROENTEN,
KNOFLOOKSAUS, KOOLSALADE, FRITES TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN
31. GLOSSA TIGANITI gebakken zeetong

dagprijs

32. MIKRES GLOSSES twee middelgrote gebakken sliptongen

19,50

33. KALAMARIA gebakken inktvis met een krokante laagje

17,50

34. TSIPOURA gegrilde doradefilet

21,50

35. FILETTO IPPOGLOSSA heilbot langzaal gegaard in roomboter

21,50

36. LAVRAKI gegrilde zeebaarsfilet
gevuld met spinazie en cherrytomaatjes geserveerd met een lichte paprika saus

21,50

37. SOLOMOS SCHARAS gegrilde zalmfilet

19,50

38. MEDUSSA SCHOTEL gepelde grote garnalen uit de oven
met groenten gevuld met knoflook en wijnsaus

24,50

39. PAKKETO PSARIA vispakketje van zalm, kabeljauw, zeewolf, mosselen en scampi’s
uit de oven geserveerd in folie

22,50

40. GARIDES SOUVLAKI vijf grote ongepelde gegrilde garnalen

23,50

43. POSEIDoN SCHOTEL (voor twee of méér personen) luxe visschotel van zalmfilet,
inktvis, zeebaarsfilet en scampi’s geserveerd met boerensalade

23,50 p.p.

44. MARIA CALLAS (voor twee of méér personen) luxe visschotel
met twee gebakken middelgrote sliptongen, inktvis, doradefilet, en scampi’s
geserveerd met een boerensalade

26,00 p.p.

59.
60.
61.
62.
80.
81.
82.
83.
84.

FASSOLADA bonensoep bereid op grootmoeders wijze
ntomatosoupa tomatensoep

5,50
5,50

CHORTOFAGIA VEGETARISCHE GERECHTEN

SALATES salades
•
•
•
•
•

CHORIATIKI boerensalade met tomaat, komkommer, feta, ui, olijven en Griekse pepertjes

7,50
4,50

LOCHANOSALATA een luchtige witte koolsalade

7,00
3,50

•

MANOURI SALATA maaltijdsalade salade van een zachte kaas op basis van schapenmelk

extra kleine boerensalade
extra kleine koolsalade

KOTOSALATA maaltijdsalade

met honing en verse tijm op een bed van een groene salade en cherry tomaatjes

EXTRAS / SAUZEN

•
•
•
•
•

11,75

gegrilde kipfilet geserveerd met krokante bacon, honing dressing en een frisse salade





GyROS
RIJST
FRITES
GIGANTES Griekse witte bonen 
KNOFLOOKSAUS 

7,00
4,00
3,50
4,00
3,00

•
•
•
•
•



10, 50

TZATZIKI
CHAMPIGnONSAUS/ PITTIGe rode SAUs
KETCHUP/APPELMOES/Mayonaise
STOKBROOD KRUIDENBOTER
PITA BROODJE LOS

T: 0492 - 36 16 80

4,00
3,00
0,90
3,50
1,40

15,50

75. VEGETARISCHE SCHOTEL
saganaki, tiropota, witte bonen, gevulde paprika geserveerd met rijst, frites en tzatziki

16,50

76. MAKARONIA spaghetti met verse tomatenbasilicum saus en geraspte kaas

15,50

FAGITA APO TIGANI pan gerechten

ALLE PAN GERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET FRITES,
RIJST EN EEN BOERENSALADE

63.

66.

20,50

78. ITHAKI SCHOTEL kipfilet met kerriesaus en verse groenten

19,50

79. HERMES SCHOTEL ossenhaas puntjes bereid met verse groenten,
chorizo worst in feta chili saus

22,50

www.grieksrestaurantgemert.nl

19,50
17,00
21,50
15,25

MIX GRILL kipfilet, souvlaki, lamskotelet, ossenhaas en gyros
MIX SOUVLAKI ossenhaas, varkenshaas, kipfilet met champignonsaus
SOUVLAKI ORIËNTAL varkenshaasspies, gyros met rode pittige saus
RUNDFILET OSSENHAAS ossenhaas met gyros

18,50
17,00
16,00
20,50
21,50
20,50

met pikante saus geserveerd met boerensalade

22,50

PAIDAKIA & GYROS drie lamskoteletten en gyros
KOTOPOULO SCHARAS kipfilet van de grill met champignonsaus
EFIALTIS SCHOTEL bifteki, ossenhaas, kipfilet en een stukje varkenshaas

19,50

geserveerd met saus van kok

17,00
19,50

ARTEMIS SCHOTEL black Angus geserveerd met portsaus en boerensalade
23,50
RHODOS SCHOTEL varkenshaas, ossenhaas, gyros en stukje mousaka met rode pittige saus 20,50

KOLOSSOS SCHOTEL twee souvlaki, twee lamskoteletten, twee varkensfilets en gyros 20,25 p.p.
MUSSES SCHOTEL twee kipfilets, twee souzouki, twee schnitzels en gyros
19,75 p.p.
HERODUS ATTIKUS SCHOTEL
combinatie van zalm, scampi, gamba’’s, ossenhaas, gyros en varkenshaas

22,75 p.p.

KRETA SCHOTEL twee rundfilet souvlaki, twee kipfilets, mousaka en gyros
SIRTAKI SCHOTEL twee stukjes ossenhaas, twee souzouki, twee schnitzels,

20,75 p.p.

gyros en twee spiesjes scampistaartjes met een champignonsaus

21,00 p.p

FAGITO FOURNOU traditionele ovengerechten
ALLE OVENGERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET EEN BOERENSALADE
69.

MOUSAKA schotel van gekruid gehakt, aubergine,
aardappel en kaas overgoten met een bechamelsaus

70.

STIFADO ovenschotel van rundvlees en uien
MOSCHARAKI FOURNOu rundvlees op grootmoederswijze met spaghetti
STAMNA rundvleesschotel met aardappelen en kaas
MAKARONIA ME KOTOPOULO spaghetti met kip uit de oven en rode saus

71.

77. MINOAS SCHOTEL varkenshaas met verse groenten en een romige saus

17.50
21,50

ALLE SCHOTELS WORDEN GESERVEERD MET FRITES, RIJST, GIGANTES EN TZATZIKI

67.
74. VEGETARISCHE OVENSCHOTEL
met witte bonen, aubergine, aardappels, rijst in tomatensaus en fetakaas uit de oven

16,00
19,50

SCHOTELS VOOR TWEE OF MÉÉR PERSONEN

65.

ALLE VEGETARISCHE GERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET EEN BOERENSALADE

14,50
15,50

dolmadaki geserveerd met rode pittige saus

58.	EL GREKO een souzouki, souvlaki, schnitzel en gryos

64.

Alle soepen worden geserveerd met stokbrood
•
•

ANAMIKTA SCHARAS grillgerechten

ALLE KINDERSCHOTELS WORDEN GESERVEERD MET APPELMOES,
MAYONAISE, SALADE EN FRITES TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN

72.
73.

T: 0492 - 36 16 80

18,50
18,25
19,50
19,50
18,50

