ALEXANDROS | MENUKAART

Geroosterde reepjes mager varkensvlees met rijst,
tzatziki, friet en salade met een overheerlijke dressing

Gyros Speciaal

Geroosterde reepjes mager varkensvlees metgesmolten kaas,
rijst, tzatziki, friet en salade met een overheerlijke dressing

Suflaki

2 spiezen van varkensfilet met gyros, rijst, tzatziki, friet en
salade met een overheerlijke dressing

Bifteki

Gekruid gehakt, gevuld met fetakaas, geserveerd met gyros,
rijst, tzatziki, friet en salade met een overheerlijke dressing

€ 15,00

€ 16,50

Frisdrank vanaf

€ 2,50

Spa blauw, spa rood, pepsi, pepsi max, sinas, tonic, icetea,
icetea green, fanta, ginger ale, jus d’orage, etc.

€ 17,50

WIJN
€ 16,50

Restina, per glas

€ 4,25

Imiklykos, per glas

€ 4,25

Mavrodaphne, per glas

€ 4,25

Grieks Specialiteiten Restaurant

Samos, per glas

€ 4,25

Spelstraat 1
6707 ER Wageningen

Alle wijn per Karaf

€ 13,95

Fles huiswijn

€21,50

Droge en halfzoete wijn (rood, rose of wit)

€ 21,50

Filletto Bodino

€ 23,50

Gegrilde ossenhaas met champingnon- of pepersaus, met
tzatziki, friet en salade met een overheerlijke dressing

€ 4,50

Fles spa rood of blauw

Paidakia

5 lamskoteletten met tzatziki, friet en slade met een overheerlijke dressing

Tafelwater

Halfzoete wijn (rood of wit)

Zoete rode wijn

Zoete witte wijn

NAGERECHTEN
Alexandros Royale

Bolletje Griekse yoghurt, aardbeienijs, vanille ijs en een klein
stukje Grieks gebak met slagroom

Dame Blanche

Vanille ijs met chocoladesaus

Seniorenijsje

2 bollen vanille ijs met slagroom

€ 6,50

BIER VAN HET VAT
€ 5,75

€ 4,50

Hertog Jan Pilsener (5,1%)
Hertog Jan Weizener (5,7%)
Leffe Blond (6,6%)

Kinderijsje (geen beker)

Vannille ijs met aardbijen en slagroom

€ 4,50

Bladerdeeg met walnoten en honing

€ 6,50

Diverse traditionele Griekse gebakjes en ijs

Jaourti Tis Stanis

Griekse yoghurt met walnoten, honing en slagroom

€ 6,25

25cl.
45cl.
30cl.
50cl.
33cl.

€ 2,80
€ 4,80
€ 4,25
€ 5,50
€ 4,25

BIER OP FLES

Baklava (met bolletje ijs)
Assorti Griekse gebakjes
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DRANKEN
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GRILLGERECHTEN

Mythos

€ 3,50

Hrtog Jan Dubbel (7,3%)

€ 4,25

Hertog Jan Tripel (8,5%)

€ 4,50

Hoegaarden Radler Citrus 0.0 (0%)

€ 3,50

Jupiler 0.0 (0%)

€ 2,95

Bedankt voor uw bezoek.
Graag tot de volgende keer!

MEZES
In Griekenland is het gebruikelijk voor groepen vrienden
en families om samen te komen of uit te gaan om
mezedes te eten. Zij delen verschillende gerechtjes op
kleine schaaltjes, drinken een drankje en praten en lachen.
Er is een grote variatie in wat er op tafel komt,
afhankelijk van persoonlijke smaak.

ONBEPERKT
MEZEDES
VOOR SLECHTS
€21,50
(VANAF 2 PERSONEN)

Laat u vanavond verassen door een
variëteit aan Griekse culinaire gerechten
Bent u ergens allergisch voor?
Laat het ons weten.

kauwenhoven 48
6741 PW Lunteren

[0318] 830 301
rvmreclame.nl
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KOUDE GRIEKSE
VOORGERECHTEN

Midia

€ 7,50

Keftedakia

€ 6,50

Mosselen met knoflook en roomsaus

Gekruide gehaktballetjes in tomatensaus

Pikilia p.p.

€ 12,50

Psomi

€ 4,50

Diverse koude en warme gerechten uit de griekse keuken

Stokbrood met zelfgemaakte kruidenboter, olijven en olijfolie

Garido Salata
Garnalencocktail

Tzatziki

Griekse yoghurtsaus, komkommer, knoflook

Carpaccio

Dun gesneden ossenhaas

€ 8,50
€ 4,50
€ 11,25
€ 8,50

Kapnistos Solomos

€ 9,50

Gerookte zalmfilet

KINDERMENU’S

Griekse Boeren maaltijdsalade

€ 7,50

Alle kindermenu’s worden geserveerd met friet en appelmoes
(kindermenu’s tot 12 jaar)

Pasta (Tagliatelle)

€ 16,50

Druivenbladeren, gevuld met gehakt en rijst

Skordopsomo

Knoflookbrood met kaas

Tirospanakopita

Zelfgemaakt bladerdeeg, gevuld met spinazie en feta

€ 7,50

VISGERECHTEN
Pestrofa

€ 21,50

Garides

€ 23,50

Kalamaria

€ 18,00

Psaria Mix

€ 23,50

€ 7,50

Manitaria a la Greco

€ 7,50

Garides

€ 12,75

Gevulde champignons met feta

Gebakken grote garnalen in knoflook en olijfolie

€ 19,50

Spongebob kindermenu

€ 7,00

Mickey Mouse kindermenu

€ 5,50

€ 21,50

Stifado

€ 21,50

Mousaka

€ 17,50

Overheerlijke stoofschotel van kalfsvlees met sjalotjes in
tomatensaus

Meerdere lagen aadappelen, aubergines, gehakt en diverse
daggroentes, overgoten met bechamelsaus

kauwenhoven 48
6741 PW Lunteren

MIXED GRILL
Alexandros schotel

€ 23,50

Hermis schotel

€ 21,50

Lamskotelet, suflaki, kipfilet, suzuki, gyros, rijst, tzatziki en
een salade met een overheerlijke dressing

Suzuki, suflaki, varkenshaas, gyros, rijst, tzatziki en een
salade met een overheerlijke dressing

(VOOR 2 PERSONEN)

Arni Tou Fournou

Lamsbout met diverse groenten

Frikandel

SPECIALITEITEN
VAN DE GRILL

TRADITIONELE
OVENGERECHTEN

€ 7,50

Feta Tou Fournou
Feta uit de oven

Pasta (Tagliatelle)

€ 4,50

€ 8,50

Gefrituurde inktvisringen met knoflooksaus

€ 7,00

Kipfilet

4 stukjes scampi met rode saus

Kalamarakia

Diego kindermenu

Gyros (geroosterde stukjes mager varkensvlees)

1-persoons vismix met inktvisringen, scampi en zalm

Dolmadakia

€ 19,50

Originele Griekse specialiteit: kip, paprika en ui, afgeblust met
Metaxa in wijnsaus

€ 17,50

Aardappels, courgettes, paprika, aubergine en ui

Gebakken grote garnalen

€ 4,50

Tiganaki Kotopoulo

Griekse groenteschotel

Gefrituurde inktvisringen

Dagsoep

€ 21,50

Originele Griekse specialiteit: ossenhaaspuntjes, paprika en
ui, afgeblust met Metaxa in wijnsaus

€ 17,50

Aardappels, aubergine en courgettes

Gefileerde en gebakken zalm met dagverse groentes

WARME GRIEKSE
VOORGERECHTEN

Tiganaki Vodino

Vegetarische moussaka

Met groente in roomsaus

Tuna Salata
Tonijnsalade

VEGETARISCHE GERECHTEN

SPECIALITEITEN
VAN DE CHEF

Schotels voor 2 of meer personen worden
geserveerd met bijpassende garnituur en salade

Alexandros schotel

€ 45,00

Hermis schotel

€ 45,00

2x suzuki, 2x suflaki, 2x lamskotelet, 2x kipfilet, boerensalade,
gyros, rijst, tzatziki en witte bonen

2x suzuki, 2x suflaki, gyros moussaka, rijst, friet en
boerensalade

[0318] 830 301
rvmreclame.nl

