GRIEKS RESTAURANT

APHRODITI

AFHAALKAART
KOUDE VOORGERECHTEN

WARME VOORGERECHTEN

1 Peperies-eljes

4,50

20 Tiropita

6,50

2 Tzatziki

5,20

22 Saganaki

6,80

3 Ouzo mezes

9,50

23 Dolmadakia

6,70

24 Keftedakia

6,20

25 Garides saganaki

8,30

26 Midia saganaki

8,30

27 Kalamaria tiganita

8,00

28 Kolokithakia

6,50

29 Peperies Florinis

7,50

Griekse pepertjes en olijven
Griekse yoghurt met komkommer en knoflook
koude variatie van voorgerechten

4 Tonosalata

6,00

6 Garidesalata

8,00

8 Garidescocktail

8,00

9 Kopanisti

6,00

11 Feta

6,80

12 Stokbrood met kruidenboter

3,20

tonijn met sla en komkommer
garnalen met verse vruchten en whiskysaus
garnalen, salade, komkommer en whiskysaus
pittige kaasmousse
Griekse geitenkaas

SALADES

kaasmousse in bladerdeeg
een pikante kaasspecialiteit
met honing
wijnbladeren gevuld met rijst en gehakt
in een pittige saus
gehaktballetjes in warme saus
gebakken garnalen in een pikante saus
gebakken mosselen in een pikante saus
gefrituurde inktvis met whiskysaus
gebakken courgettes met tzatziki
grote rode paprika gevuld met kaas en knoflook

45 Choriatiki

6,20

31 Pikilia

9,60

46 Tomatosalata

4,50

32 Kotopoulakia

8,00

47 Angourosalata

4,50

Griekse boerensalade
tomatensalade

komkommersalade

een variatie van warme voorgerechten
kippenvleugeltjes in honing gebakken

Voor de
snelle trek:
Pita Giros

€ 6,00

De op deze kaart genoemde prijzen gelden met ingang van januari 2018. Hiermee vervallen alle voorgaande kaarten.

SPECIALITEITEN VAN DE GRILL

VOOR 2 OF MEER PERSONEN

60 Giros

14,00

75 Piato olympus

18,00 pp

61 Kavala

15,00

76 Piato thira

18,50 pp

62 Bifteki

15,00

63 Paidakia

16,00

78 Moschari ﬁleto

22,50

64 Souvlaki el greco

18,00

79 Fileto dias

17,50

65 Gemisto ﬁleto

19,00

KINDERMENU

66 Kota bacon

14,50

85 Paidiko souvlaki

7,50

67 Souvlaki platanos

14,50

86 Paidiko souzouki

7,50

68 Piato athena

14,50

87 Paidiko giros

7,50

69 Piato aphroditi

15,50

VISGERECHTEN

70 Piato kreta

15,00

73 Mix grill

19,00

gesneden geroosterd
varkensvlees met tzatziki
Kleine bifteki, giros en souvlaki met tzatziki
gekruid gehakt gevuld met
fetakaas met een zoetzure saus
lamskoteletten met tzatziki
spies van varkenshaas met ui en paprika
varkenshaas gevuld met fetakaas en knoflook
kipﬁlet met bacon
twee spiezen van varkensvlees en giros
een schotel van giros en twee souzoukiʼs
schotel van twee lamskoteletten, één souvlaki
en giros
schotel met souvlaki, varkenslapje, giros en tzatziki

schotel met verschillende soorten vlees

50 Mousaka

15,50

51 Stifado

15,00

52 Moschari fasolakia

15,00

stoofschotel met rundvlees en uien
rundvlees met sperziebonen uit de oven

schotel met kipﬁlet, lamskoteletten,
varkenshaas, giros en tzatziki

FILETA
ossenhaas van de grill
Angus steak van de grill

vlees aan een spies met frietjes
gekruid gehakt met frietjes
gesneden geroosterd varkensvlees met frietjes

91 Solomos scharas

17,00

92 Kalamaria

15,50

93 Garides souvlaki

27,00

94 Psari Fourno

16,00

zalmﬁlet van de grill

gefrituurde inktvis met tzatziki
Garnalen van de grill

OVENGERECHTEN
een schotel van gekruid gehakt, aubergines,
aardappelen en kaas overgoten met bechamelsaus

schotel met lamskoteletten, varkenslapjes,
souvlakiʼs, giros en knoflooksaus

!

erbon
onze din

Een leuk idee als verjaardagscadeau, of zomaar!

witte vis in tomatensaus uit de oven
gegratineerd met kaas

95 Plaka Kyklades (min. 2 pers.)

schotel met tilapia, pangaﬁlet, garnalen,
zalm en inktvis met knoflook- en whiskysaus

25,00 pp

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd
met rijst, frites en salade

Grieks specialiteiten restaurant Aphroditi
Kapelstraat 3 | 5741 CA BEEK EN DONK
Telefoon: 0492 465058 | www.rest-aphroditi.nl
Maandag en dinsdag gesloten

Like ons op Facebook!

