
Tradi�onele ovengerechten

Arni Tou Fournou                        € 23,50
Lamsbout met diverse groenten
S�fado                         € 23,50
overheerlijke stoofschotel van kalfsvlees met sjalotjes
in tomatensaus
Mousaka   
meerdere lagen aardappelen, aubergines en gehakt, 
overgoten met beshamelsaus en diverse daggroentes

Salades
Griekse salade 

                      

supplement € 6,50

       
 

 

Mixed Grill
Alexandros Mixed Grill € 26,50
lamskotelet, suflaki, kipfilet, suzuki, gyros, rijst, tzatziki 
en een salade met een overheerlijke dressing 
Hermes schotel
suziki, souflaki, varkenshaas, gyros, rijst, tzatziki en een 
salade met een overheerlijke dressing 

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.De kleine bordjes en schaaltjes

 worden met iedereen gedeeld aan tafel. Dit zorgt niet alleen

 voor een geweldige varia�e aan smaken, maar creëert

 ook een levendige sfeer waar de Grieken om bekend staan.

Er zijn veel gerechten die tradi�oneel als mezedes worden

 gegeten, maar er is een grote varia�e in wat er op tafel komt,

 a�ankelijk van persoonlijke smaak.

                                    

  

ONBEPERKT MEZEDES VOOR SLECHTS € 23,50

 

LAAT U VANAVOND VERRASSEN DOOR EEN VARIËTEIT AAN 
GRIEKSE CULINAIRE GERECHTEN 

Wij komen bij u aan tafel met schalen met diverse mezedes 

Grieks Specialiteiten Restaurant 
Alexandros

Spelstraat 1 
6707 ER Wageningen 

Bent u ergens allergisch voor? Laat ons dit dan weten.

             Nagerechten

Alexandros Alexandros Royale
fantasie van het huis 
Dame Blance 
vanille-ijs met chocoladesaus 
Senioren ijsje 
2 bollen ijs met slagroom 
Kinderijsje
beker 
Baklava (met bolletje ijs)
bladerdeeg met walnoten en honing 
Galaktobouriko      
bladerdeeg gevuld met griesmeelpap,slagroom en ijs 
Jaour� Tis Stanis
Griekse yoghurt met walnoten, honing en slagroom
Assor� Griekse gebakjes
diverse tradi�onele Griekse gebakjes met ijs

Tafelwater € 5,50
Fles spa rood of blauw
Frisdrank € 2,90
Spa blauw, spa roos, pepsi, pepsi max, sinas, tonic,
ice tea, ice tea green, fanta, ginger ale, jus d’orange, etc.

vanaf

Dranken (non alcoholisch)

Res�na, per glas

Mavrodaphne, per glas
Zoete rode wijn
Samos, per glas
Zoete wi�e wijn
Alle wijn per glas
Alle wijn per Karaf 1/2 liter
Fles huiswijn

Droge en halfzoete wijn (rood, rose of wit)
Imiklykos, per glas
Halfzoete wijn (rood of wit)

Wijn     vanaf € 4,75 per glas

€   4,75

€   4,75

€   4,75

€   4,75

€   4,75
€ 15,00
€ 21,50

Bier
zie tafelkaart
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€ 6,50

€ 5,75

€ 4,50

€ 4,50

€ 6,50

€ 6,50

€ 6,25

€ 6,50

€ 24,50

€18,50



Koude voorgerechten
Psomi      

stokbrood met zelfgemaakte kruidenboter, olijven en

olijfolie   

Garido Salata

garnalencocktail  

Tzatziki      

Griekse yoghurtsaus met komkommer en knoflook  

Carpaccio

Dun gesneden ossenhaas   

Tuna Salata       

tonijnsalade  

Kapnistos Solomos 

gerookte zalmfilet  

                             

                                              

    

Vleesgerechten keuzemenu Alexandros 
Gyros    
geroosterde reepjes mager varkensvlees met rijst, 
tzatziki, friet en salade met een overheerlijke dressing  
Gyros Speciaal 

     

geroosterde reepjes mager varkensvlees met gesmolten 
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  

  

Bi�eki
gekruid gehakt, gevuld met fetakaas, geserveerd met 
gyros, rijst, tzatziki, friet en salade met een overheerlijke 
dressing  
Kotopoulo      
kipfilet met rijst, tzatziki, friet

 

en salade met

 

een

 

overheerlijke dressing  
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5 lamskotele�en met tzatziki, friet en salade met een 
overheerlijke dressing  
File�o Bodino

           

gegrilde ossenhaas met champignon- of pepersaus, met

 

tzatziki, friet en salade met een overheerlijke dressing  

                           
   

                      
                              

                   
  

Visgerechten
Pestrofa

   gefileerde en gebakken zalmforel  

  
  

              

Garides
gebakken grote garnalen  
Kalamaria
gefrituurde inktvisringen  
Psaria Mix (1 persoons vis mix)  
kalamaria, scampi en zalm 

Specialiteiten van de kok 

                                     

       

Tiganaki Vodino 

                         

€ 24,50

    

orginele Griekse specialiteit: ossenhaaspuntjes, paprika, 
ui. Afgeblust met Metaxa in wijnsaus  
Tiganaki Kotopoulo

                    

orginele Griekse specialiteit: kip, paprika, ui. Afgeblust 
met Metaxa in wijnsaus 

Specialiteiten van de grill 
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Schotels voor 2 of meerdere personen worden 
geserveerd

 

met bijpassend garnituur en salade 

Alexandros schotel  € 48,00
2 suzuki’s, 2 suflaki’s, 2 lamskotele�en, 2 kipfilets, 
boerensalade, gyros, rijst, tzatziki en wi�e bonen  

Anthony en Nikita schotel  

 

2 suzuki’s, 2 suflaki’s, gyros, mousaka, rijst, friet, en 
boerensalade 

 

Warme voorgerechten 

  Kindermenu

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

Diego kindermenu
gyros, geroosterde stukjes magere varkensvlees
Sponge Bob kindermenu
kipfilet
Mickey Mouse kindermenu
frikandel

 

   € 7,00

   € 7,00

   € 5,50

   

 

Vegetarische eten

Vegetarische moussaka
Aardappels, aubergine en courge�es
Griekse groenteschotel
Aardappels, courge�es, paprika, aubergine en ui
Griekse Boeren maal�jdsalade
Pasta (Tagliatelle)
Met groente in roomsaus
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€17,50

€17,50

€  7,50
€16,50

€ 4,50

€ 9,50

€ 5,50

€ 11,50

€ 9,50

€ 9,50

€23,50

€25,50

€20,00

€25,50

€17,00

€17,50

€19,50

€18,50

€18,50

€24,50

€26,50

Dolmadakia      
druivenbladeren, gevuld met gehakt en rijst  
Skordopsomo       
knoflookbrood met kaas  
Tirospanakopita
zelfgemaakte bladerdeeg, gevuld met spinazie en feta
Kalamarakia                        
gefrituurde inktvisringen met knoflooksaus  
Feta Tou Fournou       
fantasie van de chef  
Manitaria a la Greco      
gevulde champignons met feta  
Garides                  
gebakken grote garnalen in knoflook en olijfolie  
Midia      
mosselen met knoflook en roomsaus  
Ke�edakia
gekruide gehaktballetjes in tomatensaus
Dagsoep

€ 8,50

€ 5,50

€ 8,50

€ 9,50

€ 8,50

€ 8,50

€ 13,75

€ 8,50

€ 7,50

€ 5,50

€ 22,50

€ 48,00


