Welkom bij

Mezzedes
Menu

ALL YOU CAN EAT!

Maandag t/m donderdag vanaf 16.30 uur
Van oktober t/m maart | Niet op feestdagen

Frisdranken
Sourcy rood
Sourcy blauw
Sourcy groen
Pepsi cola
Pepsi cola max
Ice Tea
Ice Tea Green
Sisi
7-Up

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,90
€ 2,90
€ 2,60
€ 2,60

Cassis
Ginger ale
Rivella
Appelsap
Fristi
Chocomel
Verse jus d’orange
Tonic
Bitter lemon

€ 2,60
€ 2,80
€ 2,80
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 3,80
€ 2,60
€ 2,60

Liever ouzo, bier of wijn?
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.

Dinerbon
Voor:
Ter waarde van: €
Aangeboden door:

Ter gelegenheid van:

CADEAUTIP
Zegge:

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 mezzedes voeden de discussie!

Spelregels:
- U kunt 2 uur lang onbeperkt mezzedes bestellen, daarna kunt u
lekker natafelen.
- U kunt per ronde max. 2 items per persoon bestellen.
- Er kan alleen opnieuw besteld worden, indien de vorige bestelling
al geconsumeerd is.
- Verspilling wordt niet gewaardeerd. Bestel dus alleen zoveel
u kunt eten. Restanten als gevolg van te veel bestellen worden
in rekening gebracht. Koude mezzedes € 1,- per stuk, warme
mezzedes € 3,- per gerecht.
- Er kan tot uiterlijk 21:30 uur besteld worden.
- U kunt maximaal 1 ronde dessert bestellen.
- Maximaal 2 desserts per persoon. Extra dessert € 1,- per item.
- Zodra een mezze klaar is, wordt deze direct geserveerd.
- De keuze voor onbeperkt mezzedes geldt voor het gehele
gezelschap. Groepsgrootte maximaal 10 personen.

Paraaf verkoper:

Datum:
Bonnummer:
Oude Delft 76 | 2611 CD Delft |
T: 015-214 51 52 | info@kleinegriek.nl
| www.kleinegriek.nl |

/Dekleinegriek

Geef een dinerbon kado!
Verkrijgbaar aan de bar en op onze website voor ieder gewenst bedrag.

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

Καλή όρεξη!
Oude Delft 76 | 2611 CD Delft | T: 015-214 51 52
info@kleinegriek.nl | www.kleinegriek.nl |
/Dekleinegriek

Vlees mezzedes
25. Keftedakia

Gehaktballetjes in pittige tomatensaus (3 stuks)

26. Dolmadakia

Druivenbladeren gevuld met rijst en gehakt (2 stuks)

27. Giros

Gesnipperd vlees van het spit

28. Souflakia

Gegrilde vleesspiesjes (2 stuks)

29. Souflakia kotas

Gegrilde kipfiletspiesjes (2 stuks)

30. Soutsoukakia

Gegrilde gehaktburgertjes (2 stuks)

31. Paidakia (+€2,-)

Gegrilde lamskoteletjes (french racks 2 stuks)

32. Bifteki jemisto

Gegrild gehaktburgertje gevuld met feta

Tappenades

33. Loukanika

Gegrild Grieks boeren worstje

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

Καλή όρεξη!

1.

Tzatziki

Yoghurt met komkommer en knoflook

34. Arnaki kokinisto

Gestoofd lamsvlees in tomatensaus

2.

Taramosalata

Tappenade van viskuit

35. Mousaka

3.

Melitzanosalata

Tappenade van aubergine met knoflook

Laag aardappels, aubergine, gehakt
en bechamelsaus uit de oven

4.

Tirosalata

Tappenade van pittige feta

Vis mezzedes
Salades

36. Kalamarakia

Gebakken pijl inktvis

5.

Choriatiki

Griekse salade met feta, olijven en pepers

37. Sardeles

Gebakken sardientjes

6.

Angourontomata

Komkommer en/of tomatensalade

38. Solomos

Gegrilde zalm filet

7.

Florinisalata

Florini, fetakruimels, walnoten, balsamicodressing

39. Midia

Gebakken mosselen

8.

Tonosalata

Aangemaakte tonijn

40. Garidaki saganaki

Kleine gepelde garnalen in tomatensaus met kaas

9.

Laganosalata

Koolsalade

41. Garides tiganites (+€2,-) Gebakken garnalen (3 stuks)
42. Garides skordates(+€2,-) Garnalen gebakken in olijfolie en knoflook (2 stuks)

Groente-/kaasmezzedes

43. Oktapodi skaras (+€3,-) Oktopus van de gril met citroendressing
44. Garides souflaki

Gegrild garnalenspiesje

45. Atherina

Gebakken spiering (visfrietjes)

10. Feta

Griekse geitenkaas

11. Piperies

Griekse pepertjes

12. Elies

Kalamatas olijven

13. Florini

Op zuur gelegde gegrilde rode puntpaprika

46. Patates tiganites

Patat

14. Tiropita tis jiajias

Feta in filodeeg gemaakt volgens oma’s recept

47. Patates sto fourno

Aardappels op Griekse wijze bereid in de oven

15. Manitaria jemista

Met kaas gevulde champignons

48. Rizi

Rijst met tomatensaus

16. Spanakopitakia

Bladerdeeg gevuld met spinazie en feta

49. Kritharaki

Griekse pasta met tomatensaus en kaas uit de oven

17. Kolokithokeftedes

Courgetteburgertjes

50. Gigantes

Grote witte bonen in tomatensaus

51. Kremidakia stifado

Sjalotjes in saus

52. Pita

Gegrilde Griekse pita

18. Kolokithaki/melitzana Gebakken courgette en/of aubergines
19. Feta psiti

Feta met tomaat,olijfolie en oregano uit de oven

20. Feta saganaki

Gebakken feta met een krokant korstje

21. Feta sesami

met sesamzaad gepaneerde gebakken fetakaas
overgoten met honing

22. Florines jemistes

Paprika gevuld met pittige feta uit de oven

23. Piperies me ntomata

Gebakken puntpaprika met tomaatconcasse
en tzatziki

24. Haloumi psito

Gegrilde geitenkaas (hele harde en zoute kaas)

Extra’s

Sauzen
53. Kokini saltsa

Rode Griekse saus

54. Knoflooksaus
55. Mayonaise

Desserts
56. Pagoto aplo

Bolletje vanille roomijs

57. Baklava

Bladerdeeg met walnoten en honing

58. Jaourti me meli

Griekse yoghurt met walnoten en honing
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