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ga naar de Kleine Griek gasten
en volg de instructies in je browser.

Een ouzeri is een Grieks eetcafé.
Een plek waar van oudsher de Grieken bij elkaar komen om 
gezellig wat bij te praten. De Ouzo en wijn voorziet ze van heel 

wat spraakwater en de mezedes voeden de discussie!

Mezedes zijn kleine gerechten.
Naast een aantal heerlijke Griekse lunchgerechten en frisse 
salades vindt u op onze lunchkaart ook een ruime keuze uit diverse 
mezedes. Deze kleine Griekse gerechten zijn prima met elkaar te 

combineren en met uw gezelschap te delen.

Geef een dinerbon kado!
Verkrijgbaar aan de bar en op onze website voor ieder gewenst bedrag.
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Dinerbon
Voor: Ter gelegenheid van:

Ter waarde van: € Zegge:

Aangeboden door:

Paraaf verkoper:  Datum: Bonnummer:

CADEAUTIP

Sourcy rood € 2,40
Sourcy blauw € 2,40
Sourcy groen € 2,40
Pepsi cola € 2,50
Pepsi cola max € 2,50
Ice Tea  € 2,80
Ice Tea Green  € 2,80
Sisi € 2,50
7-Up € 2,50

Cassis € 2,50
Ginger ale € 2,70
Rivella € 2,70
Appelsap € 2,50
Fristi € 2,50
Chocomel € 2,50
Verse jus d’orange € 3,70
Tonic € 2,50
Bitter lemon € 2,50

Frisdranken

Bekijk dan de ruime keuzemogelijkheden 
op de diverse kaarten op uw tafel!

Wij hebben naast onze overheerlijke Griekse dranken, 
vanzelfsprekend ook bekende dranken als jenever, Bacardi, 

diverse whiskey’s en likeuren.

Liever ouzo, bier of wijn?



Καλή όρεξη!

Maak een keuze uit onze mezedes en stel samen met uw 
tafelgenoten uw favoriete combinaties samen.

Groente-/kaasmezedes
Tiropita tis jiajias Feta in filodeeg gemaakt volgens oma’s recept € 8,40

Spanakopitakia Bladerdeeg gevuld met spinazie en feta € 7,00

Feta psiti Feta met tomaat,olijfolie en oregano uit de oven  € 7,70

Feta saganaki  Gebakken feta met een krokant korstje  € 7,90

Kolokithaki/melitzana  Gebakken courgette en/of aubergines € 7,00

Piperies me ntomata Gebakken puntpaprika met tomaatconcasse en tzatziki € 7,20

Haloumi psito Gegrilde geitenkaas (hele harde en zoute kaas) € 7,70

Vlees mezedes
Keftedakia  Gehaktballetjes in pittige tomatensaus € 6,60

Dolmadakia  Druivenbladeren gevuld met rijst en gehakt € 7,80

Giros  Gesnipperd vlees van het spit € 9,30

Souflakia  Gegrilde vleesspiesjes € 9,50

Soutsoukakia  Gegrilde gehaktburgertjes € 9,50

Vis mezedes
Kalamarakia  Gebakken pijl inktvis € 9,70

Midia  Gebakken mosselen € 7,90

Garides skordates  Garnalen gebakken in olijfolie en knoflook € 10,90

Garides souflaki  Gegrilde garnalenspiesjes € 12.50

Extra’s 
Patates tiganites Patat € 3,50

Patates sto fourno  Aardappels op Griekse wijze bereid in de oven € 5,90

Rizi  Rijst met tomatensaus € 4,50

Kritharaki Griekse pasta met tomatensaus en kaas uit de oven € 5,30

Gigantes Grote witte bonen in tomatensaus € 5,20

Pita Gegrilde Griekse pita € 1,20

Lekker voor er bij
Feta Griekse geitenkaas € 7,30

Piperies / Elies Kalamatas olijven en pepers € 5,90

Florini Op zuur gelegde gegrilde rode puntpaprika  € 5,60

Bougatsa
Krema Filodeeg gevuld met vanille crème € 4,50

Feta Filodeeg gevuld met feta € 4,50

Feta spanakie Filodeeg gevuld met feta en spinazie € 4,50

Tappenade met stokbrood of pita*
Tzatziki Yoghurt met komkommer en knoflook € 6,90 
 Tzatziki klein € 4,10

Taramosalata Tappenade van viskuit € 6,90
 Taramosalata klein € 4,50

Melitzanosalata Tappenade van aubergine met knoflook € 7,30
 Melitzanosalata klein € 4,70

Tirosalata Tappenade van pittige feta € 7,50
 Tirosalata klein € 4,10

Pikilia tappenade Combi tzatziki,tirosalata,melitzana en tarama met pita € 10,20

 *pita € 1,20 p/st

Salades
Gemengde salade (tenzij anders vemeld), geserveerd met stokbrood

Choriatiki Griekse salade met feta, olijven en pepers € 9,70

Oktapodi salata Oktopus in olie-azijndressing met diverse rauwkost € 10,30

Florinisalata Florini, fetakruimels, walnoten, balsamicodressing € 9,40

Tonosalata Aangemaakte tonijn € 9,10

Feta saganaki Gebakken feta en mosterd-honingdressing € 13,75

Salata Solomo Gerookte zalm en pesto dressing € 13,75
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Lunchgerechten
Patat Keftedakia Met salade € 9,80

Patat Giros Met pita en salade € 12,75

Omeletes Boerenommelet met paprika, ui,                                           € 9,80
 tomaat en champignons

 Omelet met feta en tomaat € 9,80

 Omelet met champignons € 9,80

Deze omeletten worden geserveerd met salade en stokbrood

Pikilia De Kleine Griek 
Plateau met heerlijke Griekse warme en koude lekkernijen   € 14,75 p.p.

geserveerd met stokbrood of pita*
* pita € 1,20 p/st


