Koude voorgerechten
Feta
Schapenkaas met
olijfolie en uien

5,50

Warme voorgerechten
Spanakopita
7,95
Deegbladeren gevuld met schapenkaas en
spinazie

Olijven/Pepers
5,50
Mix van Griekse olijven en pepers
Tzatziki
4,95
Griekse yoghurt met knoflook en
komkommer

Tiropita
Deegbladeren gevuld met
schapenkaas

Tarama
6,50
Griekse specialiteit van luchtige geklopte
aardappelen en viskuit

Manitaria tou Chef
6,95
Verse champignons gebakken in rode saus
met ui

Kruidenboter
2,95
Huisgemaakte kruidenboter

Kalamaria
7,50
Gebakken inktvisringen met knoflooksaus

6,95

Feta Saganaki
7,95
Gebakken schapenkaas met honing
Mydia
Gebakken mosselen met uien feta en een heerlijke saus
met knoflook
Keftedakia Gehaktballetjes met huisgemaakte rode saus
en uien

7,95

6,50

Giros gerechten
For the love of Greek food

PITA GIROS

Pita giros met tzatziki, friet en uien.

6,50

Giros

Gesneden varkensvlees, rijst en tzatziki

15,50

Giros van de kok

met verse champignons, ui, afgeblust
met witte wijn en rijst

16,95

The Greek Burger Met sla, ui, tomaat, tzatziki en friet

Suflaki

Bifteki

Hermes

Apollo

8,95

Gerechten van de grill
2 spies van kophaas, giros en
rijst

14,95

Gehakt gevuld met feta, giros
en rijst

15,50

1 suzuki, 1 suflaki (kophaas),
varkenslapje, giros en rijst

16,95

2 suzuki, giros, tzatziki en rijst
15,50

Mixgrill

1 Suflaki kophaas, 1 French
Rack 1 varkenslapje, 1 suzuki,
giros, tzatziki en rijst

19,50

Spies gerechten
Suflaki Aphrodite

Suflaki Kota

Lange spies van varkenshaas,
giros, tzatziki en rijst

17,50

Lange spies met kipstukjes,
geserveerd met giros, tzatziki en 16,50
rijst

ALLE GERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET FRIET EN SALADE
Voor onze kleine gasten tot 12 jaar

Odyseus
menu
Hercules
menu

Suflaki met friet mayonaise en
ketchup
Giros met friet mayonaise en
ketchup

Athene
menu

Suzuki met friet mayonaise en
ketchup

8,50
8,50
8,50

Pan- ovengerechten en stoofschotel
Mousaka

Pastei met meerdere lagen gebakken
aardappels, aubergine, gehakt met
bechamelsaus, feta en tzatziki

18,50

Mezes to Bekri

(Pangerecht) gebakken varkenshaas
medaillon met champignons, paprika,
uien, afgeblust met Metaxa 5

16,50

Stamna

Vegetarische schotel
Een ovenschotel met verse groenten van
aubergines, courgette wortels, paprika en
aardapels geserveerd met rijst, friet, salade,
tzatziki en een stokbroodje

Kalamaria
(GEFRITUURD)

Visgerechten van de grill
For the love of Greek food!
Gefrituurde
inktvisringen met
knoflooksaus

15,95

17,50

Apart geserveerd bij de hoofdgerechten: friet en salade.
Gerechten met ** hebben een bijpassende garnituur.
Boerensalade i.p.v. salade ...................................................................................................... € 4,50

Bijgerechten
Knoflooksaus

Huisgemaakte knoflooksaus

2,95

Friet

Met mayonaise

3,95

Rijst

Met rode saus

4,00

Kleine tzatziki

Geklopte Griekse kwark met knoflook

3,50

Pitabroodje

Griekse Pita

1,20

Extra brood

Stokbrood

1,00

Nagerechten:
Kataifi gesponnen filodeeg met walnoten en siroop 4,95
Baklava laagjes bladerdeeg gevuld met walnoten en honing 4,95
Karidopita walnoten cake met honing 4,95
Extra’s
Fix bier
2,50
Mythos bier 2,50
Flesje ouzo 9,99
Fles Makedonikos rood 17,50
Fles Makedonikos wit 17,50
Fles Makedonikos Rose 17,50

Volg ons ook op:
FB: Grieks restaurant Venus (inchecken, liken en deel)
IG: Grieks restaurant Venus (liken, liken, liken)

