ΟΛΥΜΠΟΣ

PITA’S
Heerlijke gevulde pita’s, net zoals in Griekenland. Uitsluitend om af te halen.

Pita Gyros € 8,00
Griekse pita, gevuld met gekruid geroosterd varkensvlees, tzatziki, ui en tomaat

Pita Soutzouki € 8,00
Griekse pita, gevuld met gekruid gehakt van de grill, tzatziki, ui en tomaat

Pita Souvlaki € 8,00
Griekse pita, gevuld met een spiesje van gemarineerd varkensvlees, tzatziki, ui en tomaat

MEZE BOX
Meze box € 29,50
Een combinatie van verschillende Griekse traditionele warme en koude hapjes en salades. Ideaal voor een
gezellige avond thuis! Geserveerd met stokbrood en pita van de grill.

ΟΛΥΜΠΟΣ
KOUDE VOORGERECHTEN
Tzatziki € 7,50

Carpaccio € 13,50

Frisse yoghutsalade met echte Griekse yoghurt,
olijfolie, verse knoflook en komkommer

Niet Grieks, wel lekker: dungesneden ossenhaas
met rucola en Parmezaanse kaas.

Melitzanosalata € 9,50

Trilogia € 9,50

Fijn gekruide traditionele tapenade van
gebakken aubergines en verse knoflook

Tzatziki, melitzanosalata en tirosalata, een pikante
feta salade

Pikilia koud € 13,50
Een combinatie van verschillende koude Griekse
hapjes geserveerd met stokbrood

Kruidenboter € 4,30
Echte roomboter met kruiden en knoflook, geserveerd
met stokbrood

Skordopsomo € 7,25
Griekse bruschetta uit de oven en pita van de grill, met
olijfolie, knoflook en oregano

SALADES

SOUPES

Choriatiki € 10,75

Kremmidosoupa € 5,90

De wereldbekende, originele Griekse salade,
met tomaat, komkommer, ui, olijven,
olijfolie en echte Griekse feta kaas

Uiensoep met kruidenboter en stokbrood

Tonosalata € 9,75

Tomatosoupa € 5,90

Vers gemaakte tonijnsalad

Tomatensoep

ΟΛΥΜΠΟΣ
WARME VOORGERECHTEN
Garides tiganites € 10,75

Feta saganaki € 9,90

In de pan gebakken gepelde scampi
met knoflook

Krokant gebakken gepaneerde fetakaas, met
sesam en honing

Kalamarakia € 10,75
Gebakken inktvisringen met
knoflook en citroen

Midia saganaki € 9,90
Mosselen in een licht pikante,
mosterd/fetakaas saus

Feta fournou € 9,90
Een licht pikante, noord-Griekse specialiteit.
Fetakaas uit de oven, met olijfolie
en oregano

Manitari € 9,90
Porto bello champignon
gevuld met fetakaas en pesto

Garides saganaki € 11,75
Gepelde scampi in een licht pikante,
mosterd/fetakaas saus

Pikilia warm € 14,75
Een combinatie van verschillende Griekse warme
hapjes

Kolokythokeftedes € 9,90

Keftedakia

€ 9,75

Gebakken courgetteballetjes, traditioneel geserveerd
met frisse tzatziki

De beroemde Griekse gehaktballetjes uit de oven,
overgoten met een licht pikante
traditionele tomaten saus

Dolmadakia € 9,75

Soutzoukakia Santorinis € 9,90

Druivenbladeren gevuld met rijst en overgoten met
een zachte citroensaus

Deegbladerrolletjes gevuld met gekruid
gehakt en geserveerd met yoghurt
en zoete tomaat

Spanakopita € 9,75

Tiropita € 9,75

Luchtige deegbladeren gevuld met spinazie
en feta kaas, gebakken in de oven

Luchtige deegbladeren gevuld met feta kaas,
gebakken in de oven

ΟΛΥΜΠΟΣ
MIX SCHOTELS

SPECIALE MIX SCHOTELS
voor 2 personen

Mix grill € 24,50
Gyros, souvlaki, kipfilet
en lamskarbonade

Veria € 22,50

Olympos

€ 58,50

2 ossenhaas, 2 souvlaki, 2 varkenshaas, 2 kipfilet,
gyros, moussaka, Griekse licht pikante groenten,
rijst, frites en Griekse boerensalade

Gyros, souvlaki, kipfilet en moussaka

Hermis € 22,50
Gyros, souvlaki, varkenshaasje en bifteki

Kreta € 20,75

Artemis

€ 49,50

2 bifteki, 2 kipfilet, 2 souvlaki, gyros, licht
pikante groenten, rijst, frites en
Griekse boerensalade

Gyros, souvlaki en bifteki

Paidakia € 25,50
Gemarineerde lamskarbonades

Athene schotel € 18,50

Souvlaki kotopoulo € 21,50

3 kipsouvlaki

Traditionele spies van kipfilet, overgoten
met champignonsaus

Gyros € 18,25
Gesneden stukjes gekruid geroosterd
vlees, geserveerd met tzatziki

Bifteki gemisto

Souvlaki chirino € 21,50
Traditionele spies van varkenshaas,
overgoten met fetasaus

€ 18,75

Gekruid gehakt op de grill, gevuld
met feta

TIGANAKIA: UIT DE PAN!
Meze bekri € 25,75

Meze kotopoulo € 23,50

In de pan gebakken stukjes ossenhaas en
varkenshaas,afgeblust met Metaxa,
een Griekse klassieke brandy

In de pan gebakken stukjes kipfilet, met
mosterd/honig saus

Meze chirino € 24,50

Gyros speciaal € 22,50

In de pan gebakken stukjes varkenshaas,
met fetasaus

Gesneden stukjes gekruid geroosterd vlees,
gebakken in een traditionele lichte saus en gesmolten
kaseri, een Griekse kaas

Filetakia mix € 27,50

Fileto € 26,90

Ossenhaas, varkenshaas, lamshaas,
Kipfilet van de grill

Ossenhaas van de grill
met pepersaus

Kotopoulo fileto € 19,75
Gekruide kipfilet van de grill

ΟΛΥΜΠΟΣ
OVENGERECHTEN - PIATA FOURNOU
Mousaka € 21,90
Traditioneel ovengerecht met laagjes aubergine,
courgette, aardappel en gehakt, overgoten
met een lichte bechamelsaus

Exochiko € 25,90
Lamsbout met groenten. Typisch gerecht van het
vasteland en zeer populair in Griekenland zelf

Stifado € 24,50
Kalfsvlees met kleine uitjes uit de oven, gebakken
in een traditionele saus

Stamna € 24,50
Kalfsvlees uit de oven, met licht
pikante groenten

VISGERECHTENTHALASSINA
Kalamaria € 22,50

Solomos € 23,90

Gebakken inktvisringen besprinkeld met de typisch
Griekse knoflook-citroen dressing

Zalm van de grill, met taramosalata
en knoflooksaus

Glossakia € 24,50

Pestrofa € 21,00

2 sliptongetjesgebakken in roomboter

Een hele forel van de grill, besprinkeld met knoflookcitroen dressing

Tsipoura € 25,50
Gegrilde hele dorade, toch wel een beetje onze
visspecialiteit.

Thalassino piato € 27,75

Skopelos € 59,50

Een mix schotel met gebakken inktvisringen,
1 sliptong en 2 scampi

( 2 personen )
Een mix schotel met gegrilde zalm,
4 scampi, 2 sliptong, gebakken inktvisringen,
mosselen en Griekse boerensalade

ΟΛΥΜΠΟΣ
VEGETARISCH
Diafora € 18,75
Pikant gekookte groenten, rijst, frites,
gigantes bonen, feta en koolsalade

Pikilia Nistisimi € 18,75
Verschillende warme en koude vegetarische Griekse hapjes

KINDERMENU
Souvlaki € 10,95
Met frites en mayonnaise

Gyros € 10,95
Met frites en mayonnaise

Kipfilet € 10,95
Met frites en mayonnaise

Bifteki € 10,95
Met frites en mayonaise

