Welkom bij

Menukaart
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.
Samen met uw tafelgenoten kiest u een paar mezedes uit en eet daar gezamelijk van. (ongeveer 3 p.p.
is voldoende). Mezedes komen niet altijd allemaal te gelijk, wat klaar is komt! Aangezien u ze deelt kunt
u al gezellig beginnen!! U kunt ervoor kiezen alles in een keer te bestellen of u voert een aantal rondes
in waarbij u telkens een paar gerechtjes kiest. Natuurlijk hebben wij voor de liefhebbers van complete
maaltijden ook genoeg keuze. U kunt dan de mezedes als voorgerecht nuttigen.

Dinerbon
Voor:

Vraag onze
mederwerkers naar de
Meze van de Maand!

Ter waarde van: €
Aangeboden door:

Ter gelegenheid van:

CADEAUTIP
Zegge:

Paraaf verkoper:

Datum:
Bonnummer:
Oude Delft 76 | 2611 CD Delft |
T: 015-214 51 52 | info@kleinegriek.nl
| www.kleinegriek.nl |
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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.
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Maak een keuze uit onze mezedes, maarliefst 4 pagina’s
en stel samen met uw tafelgenoten uw favoriete combinaties samen.
De schotelliefhebber zal even door moeten bladeren
en kan de mezedes nuttigen als voorgerecht.

Καλή όρεξη!

Tzatziki

Tappenade met stokbrood of pita*
Yoghurt met komkommer en knoflook
Tzatziki klein

€ 6,90
€ 4,10

Taramosalata

Tappenade van viskuit
Taramosalata klein

€ 6,90
€ 4,50

Melitzanosalata

Tappenade van aubergine met knoflook
Melitzanosalata klein

€ 7,30
€ 4,70

Tirosalata

Tappenade van pittige feta
Tirosalata klein

€ 7,50
€ 4,10

Pikilia tappenade

Combi tzatziki,tirosalata,melitzana en tarama met pita

€ 10,20

*pita € 1,20 p/st

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

Mezedes / Starters Μεζέδες / Ορεκτικά

Salades

Choriatiki

Griekse salade met feta, olijven en pepers

Oktapodi salata

Oktopus in olie-azijndressing met diverse rauwkost

Angourontomata

Komkommer en/of tomatensalade

€ 7,50

Florinisalata

Sla met florini, fetakruimels, walnoten, balsamicodressing

€ 9,40

Laganosalata

Koolsalade

€ 6,30

Tonosalata

Groene sla met aangemaakte tonijn

€ 9,10

Groente-/kaasmezedes

€ 9,70
€ 10,30

Tiropita tis jiajias

Feta in filodeeg gemaakt volgens oma’s recept

€ 8,40

Manitaria jemista

Met kaas gevulde champignons

€ 7,70

Manitaria me skordo

Champignons gebakken in olijfolie en knoflook

€ 6,80

Spanakopitakia

Bladerdeeg gevuld met spinazie en feta

€ 7,00

Kolokithokeftedes

Courgetteburgertjes

€ 7,60

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

Melitzana me haloumi Gegrilde aubergine met haloumi op een bedje van sla
met een balsamico-olijfoliedressing

€ 8,90

Florines jemistes

Paprika gevuld met pittige feta uit de oven

€ 8,50

Piperies me ntomata

Gebakken puntpaprika met tomaatconcasse en tzatziki

€ 7,20

Haloumi psito

Gegrilde geitenkaas (hele harde en zoute kaas)

€ 7,70

Melitzana gemisti

Gegrilde aubergine (heel) gevuld met feta,
tomaat, knoflook en peterselie

€ 8,90

Mezedes / Starters Μεζέδες / Ορεκτικά

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

Souflakia kotas

Gegrilde kipfiletspiesjes

€ 9,60

Soutsoukakia

Gegrilde gehaktburgertjes

€ 9,50

Paidakia

Gegrilde lamskoteletjes (french racks)

Bifteki jemisto

Gegrilde gehaktburgertjes gevuld met feta

€ 9,90

Loukanika

Gegrilde Griekse boeren worstjes

€ 9,70

Arnaki kokinisto

Gestoofd lamsvlees in tomatensaus

€ 9,70

Giros tiganaki

Vlees maar even net iets anders

Pannetje giros met paprika, ui in een pittige tomaat-kaassaus

Ouzato

Pannetje varkenshaas met paprika, champignons
afgeblust met ouzo in een mosterd - roomsaus

Sikotaki ladolemono

In olijfolie gebakken kalfslever met oregano,
afgeblust met citroen

Kota methismeni

Pannetje kipfilet met champignons afgeblust met witte wijn
in een roomsaus

Meze tou bekri

Pannetje ossen- en varkenshaas
afgeblust met Metaxa (Griekse cognac)

Spetsofai

Stukjes boerenworst met paprika, ui en tomaat
afgeblust met Mavrodapnne (rode Port)

€ 13,50

€ 10,30
€ 9,20
€ 10,50
€ 9,60
€ 10,50
€ 9,40

Mezedes / Starters Μεζέδες / Ορεκτικά

Vis mezedes

Kalamarakia

Gebakken pijl inktvis

€ 9,70

Sardeles

Gebakken sardientjes

€ 6,60

Garidakia

Ongepelde garnaaltjes gebakken met grof zeezout (zeer zoute snack!) € 6,00

Midia

Gebakken mosselen

€ 7,90

Garidaki saganaki

Kleine gepelde garnalen in tomatensaus met kaas

€ 8,70

Garides tiganites

Gebakken garnalen

€ 10,80

Garides skordates

Garnalen gebakken in olijfolie en knoflook

€ 10,90

Oktapodi skaras

Oktopus van de gril met citroendressing

€ 12,90

Garides souflaki

Gegrilde garnalenspiesjes

€ 12.50

Atherina

Gebakken spiering (visfrietjes)

Oktapodi

Krasato oktopus in rode wijnsaus

€ 10,90

Oktapodi Stifado

Oktopus met gestoofde charlotjes

€ 11,10

Extra’s

€ 6,50

Patates tiganites

Patat

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

€ 3,50

Tip! Combineer een hele vis bij uw mezedes! Puur vis, puur van smaak en super lekker!
Kijk bij de Vis Hoofdschotels naar de mogelijkheden.

Mezedes / Starters Μεζέδες / Ορεκτικά

Hoofdgerechten

Alle hoofdschotels worden geserveerd met salade, patat en garnituur.
Gelieve de schotels niet te wijzigen. Wanneer u zelf een combinatie wilt samenstellen,
dan adviseren wij u samen met uw gezelschap een keuze te maken uit onze mezedes.

Vleesschotels van de grill

Giros Schotel

Gesnipperd vlees van het spit

€ 15,90

Giros Speciaal

Giros uit het pannetje met ui en paprika
in een pittige tomaat-kaassaus met pita

€ 19,00

Souflaki schotel

2 vleesspiezen (varkenshals) en giros

€ 17,00

Souflaki kotopoulo

2 kipfiletspiezen en giros

€ 17,70

Souflaki psaronefri

2 varkenshaasspiezen en giros

€ 19,90

Souflaki mix

Combi van de 3 souflaki en giros

€ 21,90

Paidakia schotel

4 lamskoteletten (french racks) en giros

€ 25,50

Bifteki schotel

Gehaktburger gevuld met feta en giros

€ 19,80

Soutzouki schotel

2 gehaktburgers en giros

€ 17,50

Fileto mouschari grill Ossenhaas (± 250 gr.) met gebakken champignons en ui
Mix goris girino

Mix grill

€ 25,50

Ossenhaas (ca 125 gr.), 2 lamskoteletten (french rack) en kipfiletspies € 26,50

Gerechten voor 1, 2, of meer personen
Souflaki, kipsouflaki, soutsouki, paidaki en giros

€ 22,50 p.p.

Apollo schotel

Souflaki, soutsouki, mousaka en giros

€ 22,00 p.p.

Kleine Griek schotel

Ossenhaas, varkenshaasspies, boerenworst, giros
en gigantes (grote witte bonen)

€ 27,50 p.p.

Hoofdschotels Κύρια πιάτα

Oven- en Stoofschotels

Mousaka

Ovenschotel bestaande uit laag aardappels, aubergine,
gehakt en bechamel

€ 18,50

Stifado

Traditionele stoofschotel van lamsvlees en sjalotjes

€ 20,50

Juvetsi gigantes

Gestoofd lamsvlees met grote witte bonen

€ 19,50

Juvetsi kritharaki

Gestoofd lamsvlees met Griekse pasta

€ 17,00

Visschotels

Garides

Gebakken garnalen (gamba’s) ongepeld

€ 25,50

Garides speciaal

Gepelde garnalen (gamba’s) met tomaat en feta uit de oven

€ 28,50

Garides me skordaki

Gepelde garnalen (gamba’s) bereid in olijfolie en knoflook
afgeblust met citroen

€ 26,00

Tsipoura

Gegrilde dorade (heel) met olijfolie / citroendressing

€ 21,50

Lavraki

Gegrilde zeebaars (heel) met olijfolie / citroendressing

€ 22,50

Vegetarische schotels

Kritharaki

Griekse pasta met tomatensaus en gesmolten kaas uit de oven

€ 13,00

Gortofagon

Assortiment van vegetarische lekkernijen

€ 18,00

Kinderschotels

Isadora schotel

Kipfiletspies met patat, appelmoes en mayonaise

€ 9,90

Antonakis schotel

Giros met patat, appelmoes en mayonaise

€ 9,90

Evangelia schotel

Gehaktburger met patat, appelmoes en mayonaise

€ 9,90

Tip! Kijk voor meer vis- en vegetarische gerechten bij de mezedes!

Hoofdschotels Κύρια πιάτα

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

Frisdranken
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,80
€ 2,80
€ 2,50
€ 2,50

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

€ 2,50
€ 2,70
€ 2,70
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,70
€ 2,50
€ 2,50

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.

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

/Dekleinegriek

