
VOORGERECHTEN

Zalm Carpaccio
Gerookte zalmrolletjes gevuld met 
roomkaas, geserveerd met
rucolasalade, cherrytomaatjes, walnoten, 
rozijnen en een frisse dillesaus

Keftedes
Griekse gehaktballetjes in tomatensaus

Piperies Florinis
Gevulde zoete paprika met fetakaas
 
Saganaki
Gebakken schapenkaas

Kalamarakia
Gebakken inktvisringen geserveerd met 
huisgemaakte knoflooksaus

Tiganites Garides
Gebakken garnalen met verse knoflook en 
peterselie

HOOFDGERECHTEN

Alle hoofdgerechten worden 
geserveerd met gebakken 
aardappeltjes, rijst, salade en tzatziki
 
 Stifado
Een traditionele stoofschotel van mals 
kalfsvlees, sjalotjes, kruidnagel en kaneel

Fileto Knossos
Malse ossenhaas van de grill, geserveerd 
met verse groenten 
met keuze uit:  pepersaus, champignonsaus 
of wittewijn saus

Kotopoulo Tiganaki
Reepjes kipfilet uit een pannetje in een 
mosterdsaus met champignons.

Mousaka
Griekse pastei met lagen aardappel, 
aubergine, gehakt en bechamelsaus

Mix Grill
Een mix van topkwaliteit vleessoorten, 
Gyros, Iberico Rib, Kalfsentrecote, en kipfilet

Paidakia
Gegrillde lamsracks geserveerd met verse 
groenten

Giros Tiganaki
Giros uit een pannetje in een roomsaus 
met paprika, ui, champignons  
afgemaakt met hollandse kaas

Solomos
Gegrilde zalmfilet geserveerd met verse 
groenten en huisgemaakte knoflooksaus

Athene
Varkenshaas van de grill met champignon-
saus geserveerd met verse groenten

Arnaki Fournou
Lamsschenkel in tomatensaus uit de oven

MENU 1 (KEUZEMENU)    36,-

Bestellen
071 – 4010881

DE GRIEK
VOORSTRAAT 42
2225 ER KATWIJK

Bestellingen graag 1 dag vooraf bestellen.

Afhalen vanaf 15.00 uur



MENU 2    55,-
Bij dit menu bieden wij u een speciale 
schotel aan met verschillende soorten 
kwaliteits vlees van de Grill. 

SPECIALE KERST SCHOTEL VOOR 2 
Gyros, Iberico Rib, Kalfsentrecote, en 
kipfilet 

Wordt geserveerd met gebakken 
aardappeltjes, rijst, salade en tzatziki

KINDERMENU   23,- 
VOORGERECHTEN
Keftedes
Griekse gehaktballetjes in tomatensaus
Domato soupa
Griekse tomatensoep

HOOFDGERECHTEN
Alle kindermenus worden geserveerd met 
salade, rijst en frietjes met mayonaise

Kindermenu Giros
Kindermenu Kipfilet
Kindermenu Souzouki
Kindermenu Ossenhaas
Kindermenu Kalamari

Bestellen
071 – 4010881

DE GRIEK
VOORSTRAAT 42
2225 ER KATWIJK

DESSERTS
Baklava 7,50
Gebak bestaande uit bladerdeeg, honing 
en walnoten, geserveerd met een bolletje 
Griekse yoghurt 

Kormos 7,50
Creatie van chocolade en koekjes, 
geserveerd met een bolletje 

Griekse yoghurt
Griekse yoghurt met walnoten 
en honing 7,50

DRANKEN
Ouzo Plomari 200ml 9,00
Mythos Flesje 330ml 3,00
Imiglykos wit of rood 750ml 11,00
Merlot Fles 11,00
Chardonnay fles 11,00

EXTRA TE BESTELLEN


