
Onze Specials 
Voorgerechten 

   
                 9  Zalm Carpaccio           10,95 

zachte smaakvolle lagen van gerookte zalm, geserveerd met een honing mosterd 
dressing, pijnboompitten en geraspte kaas  

(aanbevolen) 

                  1061 Feta Saganaki     7.75 
 Feta uit de oven in een pannetje met tomaat, aubergine, uien en champignons 

     

          7 Bruschetta         8,75 
Knapperige bruschetta uit de oven met diverse verse vullingen van warm en koud. 

Aanbevolen 

   13  Kolokithakia       5,95 
Krokant Gebakken courgetten met een smaakvol laagje. geserveerd met een 

romige zaziki yoghurt saus. (aanbevolen) 

Hoofdgerechten 

    95 Zalm uit de oven.    23,50 
Verse zalmfilet uit de oven in een heerlijke romige saus van broccoli en garnalen 

geserveerd met frites en rijs voor garnituur 
(aanbevolen) 

           96 Rib eye (australia) 300 gr         28,50 
Verse Rib-eye filet van de grill. een zacht en mals stuk vlees met daarbij warme 

groente en champignonsaus.  

                   98  Zeebaarsfilet       21,50 
verse zeebaarsfilet uit de oven zonder graat, geserveerd met heerlijke warme 

groente met daarover een olijven-citroen dressing (aanbevolen) 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites en rijst. alleen bij 
uw hoofdgerecht kunt u gebruik maken van het saladebuffet



Koude voorgerechten 

1 Voetiro 3,75 
Stokbrood met kruidenboter en heerlijke tapenade 

3 Zaziki 3,95 
Griekse yoghurt met komkommer, knoflook en kruiden 

171 Rola Solomos 7.75 
 Gerookte zalmrolletjes gevuld met tonijn en geserveerd met een lichte honing 

mosterdsaus 

Warme voorgerechten 

181 Gamberoni 11.75 
 Gebakken grote garnalen met een speciale knoflooksaus en warme groente. 

10 Keftedes     6,50 
Gekruide gehaktballetjes met tomatensaus 

11 Kalamaria   7,95 
Krokant gebakken inktvisringen 

12 Skorthopsomo 4,75 
knoflookbrood uit de oven geserveerd met kruidenboter 

15 Midia tiganita 7,95 
Gebakken mosselen met knoflooksaus 

141 Manitaria  7.95 
 Reuzenchampignons gevuld met tomaat, Noorse garnaaltjes en knoflook uit de 

oven 
17 Dolmades      6,75 

Wijnbladeren gevuld met gehakt en rijst, met een frisse citroensaus 

18 Mezes (minimaal 2 personen) p.p. 14.50 
Combinatie van warme en koude voorgerechten

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites en rijst. alleen bij 
uw hoofdgerecht kunt u gebruik maken van het saladebuffet



Soepen, Pitta’s en kindermenu’s 

Soepen 

19  Tomatensoep  4,75 

Pita’s 

121 Griekse pita 7,75 
 Grieks pitabrood met tomatensaus, gyros en kaas, afgebakken in de oven 

Kindermenu’s 

57 Souvlaki 10.50 
 Vleesspies met frites, rijst en appelmoes 

58 Kotopoulo 10.50 
 Kipfilet met rijst, frites en appelmoes 

5901 Giros 10.50 
 Geroosterd, gesneden en gekruid vlees met rijst, frites en appelmoes 

5902 Kalamaria 10.50 
 Inktvisringetjes met rijst, frites en appelmoes 

5903 Souzouki 10.50 
 Gekruid gehakt op de grill met frites, rijst en appelmoes 

Kindermenu's worden enkel geserveerd aan kinderen tot en met  
12 jaar 



Vleesgerechten van de grill 

35 Bifteki            16,50 
Gegrild gehakt gevuld met Fetakaas 

36 Giros            16,50 
Geroosterd, gesneden en gekruid vlees 

37 Souvlaki           16,50 
2 gegrilde spiesen geserveerd met giro 

38 Kreta            18,95 
1 Spies van varkenshaas, 1 varkensfilet en giros met champignonsaus 

39 Athene            17,50 
2 souzouki, 1 souvlaki en giros 

40 Souzouki           16,50 
3 gegrilde souzouki en giros 

41 Hermes            17,25 
1 souzouki, 1 suvlaki, 1 schnitzel en giros 

42 Boeren schotel          17,25 
1 souzouki, 1 souvlaki, 1 lamskotelet en giros 

43 Rhodos Speciaal          17,25 
gyros en inktvisringetjes geserveerd met knoflooksaus 

44 Delphi            17,95 
2 Lamskoteletten, 1 souvlaki en giros 

45 Rhodos            17.95 
1 Varkensfilet, 1 lamskotelet, 1 souvlaki en giros 

46 Mixed grill           20,50 
Diverse vleessoorten van de grill geserveerd met champignonsaus apart Aanbevolen 

47 Souvlaki a la Greque         19.95 
Varkenshaas aan de spies geserveerd met giros en champignonsaus apart 



48 Lamskoteletjes          24.50 
Heerlijk malse French Racks lamskotteleten, zacht gegrild en heerlijk fijn gekruid en 
gemarineerd voor de volle smaak. 

50 Souvlaki "Aphrodite"         22,95 
Spies met gekruide ossen- en varkenshaas geserveerd met giros champignonsaus apart 

51 Filetto  300 gr.         28.50 
Ossenhaas van de grill geserveerd met warme groente en champignonsaus apart 

52 Souvlaki Kotopoulo         17,50 
Spies van kipfilet met pittige mosterdsaus 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites en rijst. 
Alleen bij uw hoofdgerecht kunt u gebruik maken van het saladebuffet. 

Combinaties van de grill 

54 Rhodos (minimaal 2 personen)     Prijs per 2 39.00 
 2 souzouki, 2 souvlaki, 2 kipfilet en giros 

55 Zorbas (minimaal 2 personen)      Prijs per 2 46.00 
 2 Souvlaki speciaal van varkenshaas, 2 souzouki, 2 malse stukken kipfilet 

en giros  

56 Artemis (minimaal 2 personen)     Prijs per 2 50.00 
 2 varkens-, en ossenhaas, 2 lamskoteletten, 2 kipfilet en giros  

5601 Specialiteit van de kok (minimaal 2 personen)  Prijs per 2 52.00 
 Combinatie van vis en vlees voor een onvergetelijke culinaire avond 

5602 Irodion (minimaal 2 personen)     Prijs per 2 59.50 
 giros, scampi's, lamskoteletten, inktvisringen, mosselen ossenhaas en kipfilet. 

geserveerd met knoflook- en pepersaus 

Alle combinaties voor 2 personen of meer worden geserveerd met 
frites, rijst en zaziki en de bijbehorende warme saus apart. 
Alleen bij uw hoofdgerecht kunt u gebruik maken van het 

saladebuffet. 



Oven en uit de pan gerechten 

69 Moussakas 17,50 
 een gerecht van gehakt, aubergines, aardappelen, kaas en een romige 

bechamelsaus 

71 Giros a la Rhodos 16,95 
 Uw bekende gerecht nu ook uit de oven met een heerlijke saus en kaas 
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites en rijst. Alleen bij uw 

hoofdgerecht kunt u gebruik maken van het saladebuffet. 

74 Bekri Meze 21,50 

 Ossen - en varkenshaas in de pan gebakken met paprika, uien en champignons, 
afgeblust met Metaxa 

75 Arnaki lamsbout     21,50 

 Heerlijke lamsbout uit de oven bereid door Griekse traditionele wijze. 

  
97 Kotopoulo meze   17,95 

kipfilet in een heerlijke honing mosterdsaus bereid uit de pan met verse kruiden 
en groente 



Visgerechten 

73 Nisiotiko  21,95 
 Diverse vissoorten, bereid in de oven, met een smaakvolle tomaat-basilicum saus 

27 Pangasius  17.25 
 Gebakken pangasius filet 

28 Barbuna  19.50 
 Rode poon filet. ( gefrituurd of uit de oven )  

29 Midia & Kalamaria  18.95 
 Een combinatie van Gebakken Mosselen en Inktvisringen 

30 Bakaliaro  22,95 
 kabeljauw filet uit de oven op een bedje van tomaat basilicum saus. geserveerd 

met frites rijst en warme groenten.  

31 Garides  26.50 
 Scampi's 

32 Kalamaria  17.25 
 Gebakken inktvisringen 

34 Rhodos psaria 25.95 prijs p.p. 

voor 1 of meerdere personen   
 Zalmfilet van de gril, Zeebaars uit de oven, Scampi's, Rode poon uit de oven en 

Inktvisringen en gebakken mosselen  

3401 Zalmfilet van de grill  20.50 
Verse zalmfilet van de grill zacht gemarineerd, geserveerd met een romige 

garnaal dillesaus en warme groente. 

ALLE GERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET FRITES EN RIJST. ALLEEN BIJ UW 
HOOFDGERECHT KUNT U GEBRUIK MAKEN VAN HET SALADEBUFFET



Vegetarische gerechten en bijgerechten 

Bijgerechten 

 Rijst            2.50 

Frites           3.25 

Gigandes           4.50 

Warme Groente uit de oven        4,50 

Vegetarische gerechten 

67 Giouvetsi 16.95 
 Diverse soorten groenten uit de oven met Feta kaas 

Sauzen 
  

63 Knoflooksaus           2.00 

64 Pikante Tomatensaus         2.00 

65 Champignonsaus          2.00 

66 Pepersaus           2.50 

77 mayonaise             P.P. 0.45 

79 Appelmoes           2.00

ALLE GERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET FRITES EN RIJST. ALLEEN BIJ UW 
HOOFDGERECHT KUNT U GEBRUIK MAKEN VAN HET SALADEBUFFET
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