Koude voorgerechten
Tzatziki

4,95

Carpaccio

9,95

Salade met gerookte zalm

8,95

Garnalencocktail

7,95

Yoghurt met komkommer en kruiden

Dun gesneden ossenhaas met kaas, pijnboompitten,
Truffelmayonaise en sla

Gerookte zalm met kappertjes, ui, dressing en sla

Garnalen in een heerlijk sausje met appel

Warme voorgerechten
Champignon dordogne

8,95

Keftedis

7,95

Champignons in een krokant jasje geserveerd
met knoflooksaus

Gehaktballetjes van de grill in een zoetpittig sausje

Garides

8,95

Tomatensoep

5,95

Proef plankje (minimaal 2 personen)

8,95 p.p.

Garnalen in knoflookroomsaus

Met een vleugje room

laat u verassen

heeft u een speciaal dieet of een allergie meld het bij
een van onze medewerkers.

Hoofdgerechten
Saté
Maak u keuze uit kip of varken

14,75

Schnitzel

14,95

Schnitzel De Markies

15,50

Mix Hermes

18,95

Mixed Grill

17,95

Lam rack

21,50

Gyros

14,95

Spareribs

16,95

Mix Aphrodite

19,95

Geserveerd met saus naar keuze zigeunersaus of champignonsaus

Met gebakken groentes, spek en een saus naar keuze

Ossenhaas met lam rack en rozemarijnsaus

Gyros, kipfilet, spareribs en ossenhaas

Met een heerlijke rode wijnsaus

Geroosterd varkensvlees van de draaigrill

Het vlees smelt u in de mond

Gebakken groentes met biefstuk, kipfilet en varkenshaas

Mix Apollo

17,95

Kotopolo

14,95

Mix Zeus

16,95

Gyros, bifteki, kipfilet en souvlaki

Gebakken kipfilet met groentes in zoet pittige saus

Gebakken groentes met gyros, bifteki, schnitzel en souvlaki

Tournedos

25,95

Ribeye

21,50

Varkenshaas

18,95

Stifado

18,25

Bekrimeze

18,95

Geserveerd met pepersaus of kruidenboter

Geserveerd met JackDanielsaus

Geserveerd met champignonsaus of honigmosterd

Traditioneel Grieks stoofpotje van rundvlees

Gebakken varkenshaas, ossenhaas, paprika, ui en
champignons geserveerd in roomsaus

Moussaka, ook vegetarisch verkrijgbaar

16,95/14,95

In laagjes opgebouwde ovenschotel met gehakt, aubergine
en courgette

Kabeljauw in tempura

18,50

Zalmfilet

19,95

Garnalen

19,95

Groente en kruidenroomsaus

Gebakken groente en wittewijnsaus

In knoflookolie uit de oven

Mix Markies

voor twee personen of meer

Gyros, kipfilet, ossenhaas, schnitzel en gebakken groentes

Mix van vlees en vis voor twee personen of meer

Gyros, ossenhaas, souvlaki, zalmfilet, witvis en garnalen

21,50
23,50

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met
aardappels, salade en rijst.

Tapas
Wrap met gerookte zalm 5 stuks

5,95

Brood met sausjes

3,95

Mozzarella sticks 8 stuks

6,95

Inktvis ringen 6 stuks

6,95

Champignons gevuld met fetakaas 4 stuks

5,95

Gamba’s met knoflookolie 5 stuks

6,95

Nachos, ui, paprika, crème fraise, gehakt en guacamole

8,95

Friet met sambalmayo

3,95

Dolmadakia 3 stuks

3,75

Grieks kaasbroodje 2 stuks

5,50

Varkenshaas in champignonsaus

6,95

Ossenhaas puntjes, ui en paprika in een teriyakisaus

8,95

Mosselen in roomsaus

8,95

Olijven gekruid

2,95

Loempia’s 8 stuks

5,95

Kipkluifjes met chilisaus 5 stuks

7,50

Toast met tonijn 3 stuks

4,50

Kindergerechten
Patatjes met frikandel en mayonaise

5,95

Patatjes met kipfilet en mayonaise

6,95

Patatjes met spareribs en mayonaise

6,95

Patatjes met biefstuk en mayonaise

9,95

Bij al onze kindermenu’s krijgen de
kinderen wat lekkers mee naar huis.
Sauzen
Mayonaise
Sambalmayonaise
Whiskysaus
Knoflooksaus
Honingmosterdsaus
Zigeunersaus
JackDanielsaus
Pepersaus
Champignonsaus

1,1,1,1,1,25
2,25
2,25
2,95
2,95

Bijgerechten
Gebakken aardappels
Frietjes
Gebakken groentes

3,95
3,95
4,50

