VISGERECHTEN

MENUKAART GRIEKS SPECIALITEITEN
RESTAURANT CORFU
VOORGERECHTEN

1. Feta (schapenkaas)
€ 7.25
1a. Tiropitta (deegbladeren gevuld met schapenkaas)
€ 7.20
2. Olijven en peperoni
€ 6.75
3. Tzaziki (griekse yoghurt met knoflook, komkommer) € 5.75
4. Taramasalade (viskuit)
€ 6.25
5. Auberginesalade
€ 6.50
6. Dolmadakia (gevulde wijnbladeren met rijst en gehakt)€ 6.75
7. Gegrilde paprika (met of zonder feta)
€ 6.50
8. Tonijnsalade
€ 7.50
9. Garnalensalade
€ 7.95
10. Gebakken kalamaria (inktvis)
€ 7.50
11. Midia (gebakken mosselen)
€ 7.50
12. Feta saganaki (gebakken schapenkaas)
€ 7.50
13. Garides stamna (scampies uit de oven)
€ 9.50
14. Bonensoep
€ 5.50
15. Vleessoep
€ 5.50
16. Uiensoep
€ 5.50
16a. Keftedakia (gebakken gehaktballetjes)
€ 6.50
16b. Pikilia (diversen schotel) 1 pers
€ 9.95
16c. Pikilia (diversen schotel) 2 pers
€ 18.95

SALADES
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Koolsalade
Tomatensalade
Komkommersalade
Slasalade
Choriaktiki (boerensalade) 1 perS
Choriaktiki (boerensalade) 2 pers

EXTRA

23. Rijst
24. Kritharaki (soort griekse pasta) of spaghetti
25. Sperziebonen
26. Gigandes (grote witte bonen)
27. Aubergines
27a. Gebakken aubergines met tzaziki
27b. Gebakken courgettes met tzaziki
28. Aardappels op griekse wijze
29. Frites

30. Glossa (zeetong) met frites, rijst, witte bonen,
sla en koolsalade
€ 35.50
31. Kalamaria (inktvis) met frites, rijst, witte bonen,
sla en koolsalade
€ 18.95
32. Barbunia-Kalamaria (rode poon, inktvis) met frites,
witte bonen, sla en koolsalade€ 5.50
€ 20.50
33. Gepelde scampies (6 stuks) met frites, rijst,
witte bonen, sla en koolsalade
€ 24.95
34. Pestrofa (forel) met frites, rijst, witte bonen, sla
en koolsalade
€ 22.75
35. Visschotel (1 pers) barbunia, kalamaria, garides,
sardientjes, midia, frites en rijst
€ 27.95
35a. Visschotel (2 pers) barbunia, kalamaria, garides,
sardientjes, midia, frites en rijst
€ 52.50
Gerechten 35 en 35a worden geserveerd met boerensalade en
knoflooksaus

KINDERMENU
36.
37.
38.
39.

Suflaki met frites, appelmoes, mayonaise en sla
Kipfilet met frites, appelmoes, mayonaise en sla
Giros met frites, appelmoes, mayonaise en sla
Suzuki met frites, appelmoes, mayonaise en sla

GERECHTEN VAN DE GRILL
€ 5.50
€ 5.50
€ 5.50
€ 5.50
€ 5.95
€ 9.95

€ 4.95
€ 5.75
€ 5.75
€ 6.50
€ 6.50
€ 6.95
€ 6.95
€ 6.00
€ 2.95

€ 9.50
€ 9.50
€ 9.50
€ 9.50

40. Suzuki (gehakt) met giros, rijst en salade
€ 16.95
41. Bifteki (gehakt gevuld met feta) met giros,
rijst en salade
€ 17.50
42. Suflaki (vleesspies) met giros, rijst en salade
€ 16.50
43. Giros (gesneden varkensvlees van het spit)
met tzaziki, rijst en salade
€ 14.95
44. Koks-schotel; stukje varkenshaas, 1 steak, 1 suflaki,
giros en salade
€ 19.95
45. Fino-schotel; varkenskarbonade met giros, rijst en
salade
€ 18.50
46. Suflaki speciaal; varkenshaas met griekse aardappels,
overgoten met champignonsaus, salade
€ 23.95
47. Schnitzel met rijst, giros, frites en salade
€ 16.95
48. Stukje varkenshaas met suflaki, lamskarbonade,
suzuki, giros, rijst, feta en salade
€ 22.95
49. Lamskarbonades (4 stuks) met giros, rijst,
sperziebonen of gigandes en salade
€ 22.50

50. Dionyssosschotel; 2 lamskarbonades met 2 suzuki,
varkensfilet, giros, rijst en salade
€ 21.95
51. Jannisschotel; kipfilet, lever en suzuki met
giros, frites, rijst en koolsalade
€ 19.95
52. Lamssuflaki met giros, overgoten met
champignonsaus, frites en salade
€ 20.75
53. Mixed grill met giros, rijst, frites en salade
€ 23.50
54. Corfuschotel; lamskarbonade, suflaki van
varkenshaas,musaka, giros, frites, rijst, salade € 22.95
55. Boerenschotel; suflaki, suzuki, lever, giros,
rijst en salade
€ 18.95
56. Apolloschotel; 2 suzuki, giros, rijst en salade
€ 16.95
57. Ouzoschotel; suflaki, giros, wittenbonensalade € 16.95
58. Dorpsschotel; suzuki, lever, giros, sperziebonen
en salade
€ 17.75
59. Hermesschotel; suzuki, suflaki, varkensfilet,
giros, rijst en salade
€ 18.75
60. Delphischotel; 2 lamskarbonades, suflaki,
giros, gigandes en salade
€ 18.75
61. Odysseusschotel; steak, suflaki, giros, frites,
rijst en salade
€ 17.95
62. Atheneschotel; 2 suzuki, suflaki, giros, rijst
en salade
€ 17.95
63. Kretaschotel; kipfilet met giros, frites, salade € 18.95
64. Olympiaschotel (2 pers); 2 suzuki, 2 suflaki,
2 lamskarbonades, 2 stukjes varkenshaas,
giros, rijst, frites, sperziebonen en
boerensalade
€ 49.50
65. Mijdrechtschotel (2 pers); 2 suflaki,
2 schnitzels,2 musaka,€ 213.95
lamskarbonades,
giros, frites, rijst,sperziebonen en
boerensalade
€ 50.95
Alle gerechten worden geserveerd met tzaziki

Bij het afhalen van maaltijden
ALTIJD 10%
bestelling!

korting op uw

SPECIALITEITEN
66. Garides a la chef; gegrilde scampies overgoten
met een heerlijke saus van tonijn en krab, afgeblust
met sherry. Geserveerd met aardappelsalade
€ 25.95
67. Solomos; gegrilde zalmmoot met 3 gepelde scampies.
Geserveerd met frites, rijst, sla, koolsalade
€ 27.95
68. Meze tou Bekri; pikante stukjes varkenshaas
met griekse worst, paprika en champignons,
bereidt in de koekenpan en afgeblust met
metaxa 7*
€ 26.95
69. Filetto Aphrodite; gegrilde varkenshaas
overgoten met griekse champgignonsaus
€ 26.95
70. Filetto Artemis; gegrilde ossenhaas overgoten met
romige griekse paprikasaus
€ 27.95
Deze gerechten worden geserveerd met griekse aardappelen,
rijst, sperziebonen en salade

OVENGERECHTEN
71. Mousaka met rijst en boerensalade
72. Mousaka (2 pers) met rijst en boerensalade
73. Stifadoschotel van lamsvlees met sjalotjes,
aardappels uit de oven en salade
74. Spaghetti met gehakt en salade
75. Lamsvlees met griekse aardappelen en
salade
76. Lamsvlees met sperziebonen en salade
77. Lamsvlees met aubergine en salade
78. Lamsvlees met kritharaki en salade
79. Lamsvlees met spaghetti en salade

€ 18.95
€ 35.95

CORFU

Jannis Mitropoulos

Organiseert elke laatste zaterdag van de
maand
Live muziek
Leer de sirtaki dansen
Borden stuk gooien

€ 21.95
€ 15.95
€ 21.95
€ 21.95
€ 21.95
€ 21.95
€ 21.95

VEGETARISCHE GERECHTEN
80. Vegetarische musaka met rijst en boerensalade € 18.95
81. Vegetarische schotel; gevulde tomaat, gevulde
paprika, griekse aardappelen, rijst en salade
€ 17.95
82. Vegetarische schotel; tzaziki, gigandes, feta,
aubergine, kritharaki, tiropitta, rijst en salade € 19.95
83. Stifadoschotel (vegetarisch) van sjalotjes,
aardappels uit de oven en salade
€ 16.95

NAGERECHTEN
84. Baklava
85. Kadaif
86. Griekse yoghurt met honing, walnoten

Grieks Specialiteiten Restaurant

U kunt ons vinden op
Raadhuislaan 1
3641 EG Mijdrecht
Tel.: 0297-288440

di-zo geopend van
16.30 tot 22.00
€ 4.75
€ 4.75
€ 6.95

