
  ΟΛΥΜΠΟΣ   

  
Voorgerechten 

  

    
 

     KOUD 

Tzatziki  € 6,30 
Frisse yoghurtsalade met komkommer 

 

 

Pikilia  koud  € 12,95 
Een combinatie van verschillende koude hapjes 

 

 

 
  

SALADES  
  

 

Choriatiki  € 8,25 
De wereldbekende, originele Griekse salade, 

met tomaat, komkommer, ui, olijven, 

olijfolie en echte Griekse feta kaas 
 

WARM 
 
 

Kalamarakia  € 9,75 
Gebakken inktvisringen met 

knoflook en citroen 

 

Midia saganaki  € 8,50 
Mosselen in een licht pikante, 

mosterd/fetakaas saus 

 

Garides saganaki  € 9,75 
Gepelde scampi in een licht pikante, 

mosterd/fetakaas saus 
 

 

 

 

Kolokythokeftedes € 7,50 
Gebakken courgetteballetjes, traditioneel geserveerd 

met frisse tzatziki 

 

 

Dolmadakia  € 9,25 
Druivenbladeren gevuld met rijst en overgoten met een 

zachte citroensaus 
 
 

 

Keftedakia    € 7,50 
Echte Griekse gehaktballetjes uit de oven,  

overgoten met een licht pikante  

traditionele tomaten saus 
 

Soutzoukakia Santorinis   € 8,50 
Deegbladerrolletjes  gevuld met gekruid  

gehakt en geserveerd met  yoghurt 

 en zoete tomaat 

 
 

Feta saganaki  € 8,75 
Krokant gebakken gepaneerde fetakaas,  

met amandelen  en honing 

 

 
 

 

 

Pikilia warm   € 12,95 
Een combinatie van verschillende warme hapjes 

 

 
 
 
 



  ΟΛΥΜΠΟΣ   

  
Hoofdgerechten 

  

    

 
 

MIX SCHOTELS 

 
 

Meze Bekri € 22,00 
In de pan gebakken stukjes ossenhaas en 

varkenshaas,afgeblust met Metaxa,  

een Griekse klassieke brandy 

 

Meze kotopoulo € 20,50 
In de pan gebakken stukjes kipfilet, met 

mosterd/honig saus 

 

Mix grill  € 21,50 
Gyros, souvlaki, kipfilet  

en lamskarbonade 

 

Veria  € 19,50 
Gyros, souvlaki, kipfilet en moussaka 

 

Hermis schotel € 19,50 
Gyros, souvlaki, varkenshaasje en bifteki 

 

Kreta schotel    € 18,20 
Gyros, souvlaki en bifteki 

 
 

 

 

SPECIAL MIX SCHOTELS 
voor 2 personen    

Olympos     € 52,50 
2 ossenhaas, 2 souvlaki, 2 varkenshaas, gyros, 

moussaka, Griekse licht pikante groenten, rijst, 

frites en Griekse boerensalade 

 
 

Artemis      € 43,50 
2 bifteki, 2 kipfilet, 2 souvlaki, gyros,  licht 

pikante groenten, rijst, frites en 

Griekse boerensalade 

 

 

Gyros  € 15,75 
Gesneden stukjes gekruid geroosterd 

vlees, geserveerd met tzatziki 

 

Bifteki gemisto    € 17,25 
Gekruid gehakt op de grill, gevuld 

met feta 
 

Paidakia € 21,50 
Gemarineerde lamskarbonades 

 

Kotopoulo fileto € 17,75 
Kipfilet van de grill, gekruid 

 

OVENGERECHTEN 

Mousaka € 18,90 
 Traditioneel ovengerecht met laagjes aubergine, 

courgette, aardappel en gehakt, overgoten  

met een lichte bechamelsaus  

 

Gyros speciaal € 18,75 
Gesneden stukjes gekruid geroosterd vlees, 

in saus en geraspte kaas 
 

 

Stifado € 21,50 
Kalfsvlees met kleine uitjes in de oven, gebakken  

in een traditionele saus 

 
 

 
 

Exochiko € 21,50 
Lamsbout met groenten. Typisch gerecht van het 

vasteland en zeer populair in Griekenland zelf  
 
 

 

VISGERECHTEN 
 

Kalamaria € 19,50 
Gebakken inktvisringen met knoflook 

en citroen 
 

Solomos € 21,50 
Zalm van de grill 

 
 

Tsipoura  € 21,50 
Gegrilde dorade 

 

 

VEGETARISCH 
 

Diafora  € 16,00 
Pikant gekookte groenten, rijst, frites, 

gigantes-bonen, feta en koolsalade 

 

NAGERECHT 

Baklava   € 6,00 

* Alle schotels worden geserveerd met rijst, frites en salade 


