€ 26,50 pp

MÉZEDES
KAART

volwassenen

€ 16,50 pp
kinderen

DE GRIEK
OM TE BEGINNEN
VOORGERECHTEN KOUD
Tzatziki

spread - yoghurt - komkommer

Melizanosalata

auberginemousse - knoflook - kruidenazijn

Skordosaltsa

aioli op z’n Grieks

Feta

Griekse schapenkaas

Elies/piperies

kalamataolijven - milde groene pepers

Tonosalata
tonijn salade

Solomo kapnisto

zalm gevuld met tonijn

Xtipiti

fetakaas mousse

Kruidenboter

VOORGERECHTEN WARM

HOOFDGERECHTEN MÉZEDES
Varkenshaasje

grill - champignonsaus

Snitzel

grill - champignonsaus

Souflaki xirino

grill - spies - varkenshaas

Souflaki kota

grill - spies - kip filet

Souzouki

grill - gehakt

Paidaki

grill - lamsrack

Giros

lijkt ons duidelijk

Ossehaas

grill - pepersaus - meerprijs € 2,50

Lamshaasje

grill - meerprijs € 1,50

SPECIALITEITEN HOOFDGERECHT
Kota tiganaki

Keftedakia

kip - champignons - uien - pepersaus kaas - pan

Dolmadakia

kip - champignons - uien - tomaat - kaas

Spanakopitaki

kip - pikante - saus

Tiropitaki

giros - pan - uien - champignons - pepersaus - kaas

Manitaria

kalfsvlees - sjalotjes - kruidnagel - oven

Flogera vega

kipfilet - sjalotjes - kruidnagel oven

Manitaro kroketa

spreekt voor zich

gehaktballetje - tomatensaus (varkensgehakt)
wijnbladeren - varkensgehakt - rijst - feta
filodeeg - gevuld - spinazie (Vega)
filodeeg - gevuld - feta (Vega)
champignons - room - kaas (Vega)
sprinrol - groenten (Vega )
champignons - spinazie - kroketje (Vega )

Kolokythokeftedes

courgette-balletjes (Vega)

Flogera lefka tyria

loempia - witte kazen (Vega)

Melizana gemisti

aubergines gevuld feta - kaas

Loukanika

Kota ksekoliara
Kota bekri

Giros tiganaki

Stifado moschos
Stifado kota
Mousakas

VIS HOOFDGERECHT
Solomos
zalm - grill

Garides souflaki
garnalen spies grill

Xifias

boereworstjes

zwaardvis - grill

courgette - gebakken - kaas (Vega)

sliptong - gebakken

Kolokitahakia
Saganaki

gebakken feta kaas gepaneerd

Saganaki jambon
filodeeg ham honing

Feta fournou

feta - olijfolie-tomaat-uien oven

Fetafournou 3 tiria

Glossaki

EXTRA’S

Rijst / witte bonen / tsatsiki / mayonaise
ketchup / frites / aardappels / knoflooksaus
salade

feta-paramegano-gele kaas oven

VIS MÉZEDES
Garides tganites
gebakken garnalen

Garides sousami

gebakken garnalen sesamzaad honing

Garides fournou

garnalen cocktail - tomatensaus - kaas oven

Midia

gebakken mosselen

Gavros

gebakken baby sardines

Sardela

gebakken sardientje

Kalamaria

Mézedes is een authentieke Griekse wijze van
dineren. Het combineren van diverse hapjes maakt
het mogelijk om gezellig te tafelen en op een frisse/
hippe manier de Griekse keuken te leren kennen. We
beginnen natuurlijk met een glaasje ouzo.
Wij serveren mezdedes van dinsdag t/m donderdag
van 17.00 - 21.15 uur (niet op feestdagen, die op deze
dagen vallen). Wij adviseren u om 3 à 4 mezedez per
per keer per persoon te bestellen, dit om aan tafel
een gezellige sfeer te creëren.

pijlstaartinktvis - gebakken

• W
 ij gaan ervan uit dat er niets verspild wordt.
Dat betekent niet dat u verplicht iets moet opeten wat u niet lekker vindt.
• Mézedes zijn alleen te bestellen als de hele tafel meedoet. A la carte met Mézedes combineren is niet mogelijk.
• K
 inderen tot 12 jaar kunnen voor € 16,50 pp mee-eten of à la carte een hoofdgerecht bestellen
(dit is dus de enige uitzondering).

Wij wensen u een smakelijke avond. Onze koks zullen daar hun uiterste best voor doen.

