
”Een goede maaltijd brengt goede mensen samen”
Socrates, Grieks filosoof (469 v.C. - 399 v.C.)



KOUDE VOORGERECHTEN

1 ELIES KE PIPERIES   |  5
 olijven uit Kalamata en groene pepertjes

3 TZATZIKI   |  6
 Griekse yoghurt met komkommer, knoflook en verse kruiden

4 TARAMAS  |  6,5
 zachte mousse van rode kaviaar en aardappel

5  TIROKAFTERI   |  6,5
 pikante mousse van feta en chilipepers

6  GARIDES COCKTAIL  |  10,5
 garnalen cocktail met Griekse likeurtjes en fruit

7  MELITZANOSALATA   |  7
 aubergine mousse met feta, knoflook en verse kruiden

8  FETA   |  7,5
 de traditionele Griekse schapenkaas

9  SKORDOVOUTIRO   |  4,5
 brood met kruidenboter

10  CARPACCIO  |  12,5
 dun gesneden ossenhaas met truffelmayo en garnituur

11  PIKILIA 1 persoon  |  12,5 
 koude Griekse proeverij 2 personen  |  22,5
  of meer

SALADES

24A PANTZARI   |  6,5
 geroosterde bietensalade met feta, walnoten en balsamico

24B DAKO SALATA   |  7,5
 salade uit Kreta met Kretens brood, tomaten, kappertjes, olijven en feta

24C CHORIATIKI  klein  |  6,5
 traditionele Griekse boerensalade  groot  |  9,5



GREEK KOUZINA & GRILL

WARME VOORGERECHTEN

12 MIDIA TIGANITA  |  8,5
 gebakken mosselen met knoflooksaus

13 DOLMADAKIA  |  8,5
 wijnrankbladeren gevuld met rijst, gehakt en dolmasaus

14 KEFTEDAKIA ME SALTSA  |  8
 kruidige gehaktballetjes in traditionele tomatensaus met kaas

16 KALAMARIA  |  9
 gebakken inktvisringen met cocktailsaus

17 MIDIA SAGANAKI  |  9,5
 mosselen uit de pan met witte wijnsaus, feta en afgeblust met Metaxa 5*

18 GARIDES SAGANAKI  |  10,5
 scampi’s uit de pan in tomatensaus, feta en afgeblust met Ouzo

15 CHTAPODI STIN SCHARA  |  12,5
 gegrilde octopus met garnituur

19 SPANAKOTIROPITA   |  7,5
 bladerdeeg gevuld met spinazie en feta

20 FETA SAGANAKI   |  8,5
 krokant gebakken fetakaas met honing

21  FETA FOURNOU   |  8,5
 fetakaas uit de oven met tomaat, paprika, oregano en olijfolie

SOEPEN

22 KREMIDOSOUPA   |  6,5
 uiensoep met brood en kruidenboter

23 ALEXANDROS SOUPA  |  6,5
 Griekse groentesoep met gehaktballetjes en brood



VERS UIT DE ZEE

33  PESTROFA  |  20,5
 gebakken forel, zalmfilet, inktvisringen, geserveerd met
 gebakken aardappelschijfjes, dolma, cocktailsaus en koolsalade

35 XIFIAS  |  20,5
 gegrilde zwaardvisfilet, geserveerd met gebakken aardappelschijfjes,
 sperziebonen, dolma, cocktailsaus en koolsalade

36 KALAMARIA  |  18
 gebakken inktvisringen, geserveerd met gebakken aardappelschijfjes,
 dolma, cocktailsaus en koolsalade

37 TSIPOURA  |  21,5
 gegrilde dorade royal, geserveerd met gebakken aardappelschijfjes,
 sperziebonen, dolma, cocktailsaus en koolsalade

38 GARIDES  |  21,5
 scampi’s (zes), geserveerd met gebakken aardappelschijfjes, dolma,
 cocktailsaus en koolsalade

39 SOLOMOS  |  20,5
 gegrilde zalmfilet, geserveerd met gebakken aardappelschijfjes,
 sperziebonen, dolma, cocktailsaus en koolsalade

40 THALASSINO PIATO  |  21,5
 gegrilde zalmfilet, zwaardvisfilet en scampi, geserveerd met gebakken
 aardappelschijfjes, sperziebonen, dolma, cocktailsaus en koolsalade

41 LAVRAKI  |  21,5
 gegrilde zeebaarsfilet met romige wittewijnsaus, geserveerd met
 aardappeltjes uit de oven, sperziebonen, dolma en rode bietensalade

UIT DE ZEE VOOR TWEE  OF MEER

42 PLATEAU POSEIDON  2 personen  |  50,5
 gegrilde zwaardvisfilets, zalmfilets, scampi’s en sliptongen, geserveerd 

met aardappeltjes uit de oven, sperziebonen, dolma’s, witte wijnsaus en 
Griekse salade

43 PLATEAU THALASSA  2 personen  |  50,5
 gebakken zalmfilets, forellen, scampi’s en inktvisringen, geserveerd met
 gebakken aardappelschijfjes, dolma, cocktailsaus en Griekse salade
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ALEXANDROS GRILL SPECIALITEITEN

44 MEGAS ALEXANDROS  |  21,5
 kalfsvlees, ossen- en varkenshaas aan een grote spies, giros,
 aardappelschijfjes, sperziebonen, rijst, tzatziki en koolsalade

45 PSARONEFRI SCHARAS  |  20,5
 varkenshaas met champignonsaus, giros, aardappelschijfjes,
 sperziebonen, rijst, tzatziki en koolsalade

46 ARNISIO SOUVLAKI  |  20,5
 lamshaas aan een spies (twee), giros, aardappelschijfjes,
 sperziebonen, rijst, tzatziki en koolsalade

47 THESSALONIKI SCHOTEL  |  23,5
 ossenhaas (ca. 225 gram) met champignonsaus, giros, aardappelschijfjes,
 sperziebonen, rijst, tzatziki en koolsalade

48 MEZES TO BEKRI  |  19,5
 ossen- en varkenshaas uit de pan in pikante saus, afgeblust
 met Metaxa 5*, aardappelschijfjes, rijst, tzatziki en koolsalade

49 MYKONOS SCHOTEL  |  21,5
 gestoofd kalfsvlees, ossen-en varkenshaas van de grill, aardappelschijfjes,
 sperziebonen, rijst, tzatziki en koolsalade

50 ALEXANDROS SCHOTEL  |  20,5
 souvlaki, varkenssteak, lamskotelet, giros, aardappelschijfjes,
 sperziebonen, rijst, tzatziki en koolsalade

51 CORFU SCHOTEL  |  22,5
 souvlaki, varkenshaas, lamskotelet, varkenssteak, giros, grote
 witte bonen, taramas, garnalensalade, feta, tzatziki en koolsalade

53 CHALKIDIKI SCHOTEL  |  20,5
 kalfsfilet, varkenshaas, lamskotelet, giros, aardappelschijfjes,
 sperziebonen, rijst, tzatziki en koolsalade

54 KOTOPOULO FILETO  |  19,5
 kipfilet met champignonsaus, giros, frites, sperziebonen, rijst,
 tzatziki en koolsalade

58 SOUVLAKI KOTOPOULO  |  19,5
 kipsouvlaki’s (twee) met feta saus, giros, aardappelschijfjes,
 sperziebonen, rijst, tzatziki en koolsalade

69 ZEUS SCHOTEL  |  20,5
 lamssouvlaki, ossenhaas, kipfilet, lamskotelet, aardappelschijfjes,
 sperziebonen, rijst, tzatziki en koolsalade



PLATEAUS VOOR TWEE  OF MEER

70 PLATEAU METAXA 2 personen  |  46,5
 lamssouvlaki’s, ossenhaasjes, kipfilets,
 gestoofd kalfsvlees, gebakken
 aardappelschijfjes, rijst en Griekse salade

72 PLATEAU PARTHENON 2 personen  |   46,5
 souvlaki’s, souzouki’s, varkenshaasjes,
 lamskoteletten, giros, gebakken
 aardappelschijfjes, grote witte bonen
 en Griekse salade

73 PLATEAU DELPHI 2 personen  |  42,5
 varkenshazen met feta-saus, giros, 
 frites, rijst en Griekse salade

74 PLATEAU ALEXANDROS  2 personen  |  46,5
 ossenhaasjes, varkenshaasjes, souvlaki’s,
 lamskoteletten, giros, gebakken
 aardappelschijfjes, rijst en Griekse salade

75 PLATEAU ALEXANDROS  4 personen  |  90
 ossenhaasjes, varkenshaasjes, souvlaki’s,
 lamskoteletten, giros, gebakken
 aardappelschijfjes, rijst en  Griekse salade

BIJGERECHTEN

FRITES  met mayonaise  |  3,5

AARDAPPELSCHIJFJES  met mayonaise  |  3,5

PATATES FOURNOU   |  4,5
aardappeltjes uit de oven met oregano en citroen

RIZI   |  4
Griekse rijst in tomatensaus

GIGANTES   |  5
grote witte bonen in tomatensaus

BAMIES   |  6,5
okrabonen uit de oven

BRIAM   |  6
combinatie van courgette, aubergine en
paprika uit de oven

PITA BROOD   |  2
traditionele Griekse pita brood

SAUZEN

KNOFLOOKSAUS huisgemaakt  |  1,8
COCKTAILSAUS huisgemaakt  |  1,8
WARME TOMATENSAUS  |  2,5
PIKANTE PAPRIKASAUS  |  2,5
CHAMPIGNONSAUS  |  2,5
FETA SAUS  |  2,5 

GRILL GERECHTEN

55 BIFTEKI  |  16,5
 gekruid gehakt gevuld met feta, giros

56 SOUVLAKI  |  16,5
 2 souvlaki’s, giros

57 GIROS  |  15,5
 giros (fijngesneden geroosterd varkensvlees)

59 SCHNITZEL  |  16,5
 2 varkenssteaks, giros

60 PAIDAKIA  |  18,5
 5 lamskoteletten

61 SAMOS  |  18
 souvlaki, souzouki, varkenssteak, giros

64 ARIS  |  18
 2 lamskoteletten, souvlaki, giros

66 ATHENE  |  18
 2 souzouki’s, souvlaki, giros

67 RHODOS  |  18,5
 2 lamskoteletten, 2 souzouki’s , varkenssteak

68 AKROPOLIS  |  18,5
 2 souzouki’s, varkenssteak, varkenshaas, giros

DEZE GERECHTEN WORDEN GESERVEERD 
MET RIJST, TZATZIKI EN KOOLSALADE
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TRADITIONELE OVENGERECHTEN

78 MOUSSAKA  |  18,5
 traditioneel gerecht bestaande uit lagen van gehakt, aubergines, aardappelen
 en bechamelsaus, geserveerd met feta, rijst, tzatziki en koolsalade

79 MOUSSAKA 2 personen  |  37,5
 traditionele moussaka, geserveerd met feta, rijst en Griekse salade

80A ARNAKI ME MELITZANA  |  20,5
 gemarineerde lamsbout, geserveerd met aubergine en Griekse salade

80C ARNAKI STIFADO  |  20,5
 gemarineerde lamsbout, geserveerd met uitjes, lichte nuances van
 kruidnagel en kaneel, afgeblust met rode wijn en Griekse salade

80D ARNAKI KLEFTIKO  |  20,5
 gemarineerde lamsbout, geserveerd met een combinatie van aubergine,
 courgette, paprika en Griekse salade

81A MOSCHARI STIFADO  |  20,5
 gemarineerd mals kalfsvlees, geserveerd met uitjes, lichte nuances van
 kruidnagel en kaneel, afgeblust met rode wijn en Griekse salade

81B MOSCHARI VLACHIKO  |  20,5
 gemarineerd mals kalfsvlees, geserveerd met aardappeltjes uit de oven,
 sperziebonen, champignonsaus, gesmolten kaas en Griekse salade

81C MOSCHARI KLEFTIKO  |  20,5
 gemarineerd mals kalfsvlees, geserveerd met aubergine, courgette, paprika en Griekse salade

82 SMIRNEIKO  |  19,5
 souzoukia Smirneïka (gekruid gehakt in paprika-tomatensaus en gesmolten kaas),
 geserveerd met giros, gebakken aardappelschijfjes, rijst, tzatziki, koolsalade en traditionele pita

VEGETARISCH

83A CHORTO MOUSSAKA   |  17,5
 vegetarische moussaka met verschillende lagen 

groenten, aardappelen en bechamelsaus, 
geserveerd met feta, rijst, tzatziki en koolsalade

83B MELITZANES   |  17,5
 aubergine geserveerd met gigantes, feta, 

dolma’s, bonensalade, rijst, tzatziki en koolsalade

84 PIPERIES JEMISTES   |  17,5
 gevulde paprika met rijst, geserveerd met feta, 

dolma’s, bonensalade, tzatziki  en koolsalade

TIP U KUNT OOK KIEZEN UIT ONZE
VEGETARISCHE VOOR- EN BIJGERECHTEN.

KINDERMENU

76 SAKIS SCHOTEL  |  10,5
 souvlaki, giros, frites, appelmoesen salade

77A KOULA SCHOTEL  |  10,5
 souzouki, giros, frites, appelmoes en salade

77B KOTOPOULAKI  |  10,5
 kipfilet, giros, frites, appelmoes en salade

77C KALAMARAKI  |  10,5
 gebakken inktvisringen, frites,
 appelmoes en salade




