
Amsterdam Nieuw - West
Tel 020 613 39 33

Internet: www.grieksrestaurantplato.nl
Facebook: grieks restaurant plato



Dat:  Al onze wijnen grieks zijn maar dat de 
 grieken ook graag een biertje bij hun eten 
 drinken. daarom hebben wij voor u ook 
 grieks bier, Mythos

Dat:  elke 1ste zaterdag van de maand er een dansgroep 
 optreedt en natuurlijk live muziek van thanasis 
 (bouzouki-speler)

Dat:  Elke 3de zaterdag van de maand er een live 
 optreden van een griekse zanger(es) en/of muzikant. 
 (kijk hiervoor op onze internetsite: 
 www.grieksrestaurantplato.nl)

Dat:  wij 7 dagen per week geopend zijn

Dat:  wij graag uw verjaardag of receptie 
 verzorgen en dat speciale wensen altijd 
 bespreekbaar zijn

Dat:  U bij ons ook cadeau bonnen kunt kopen om 
 vrienden mee te verrassen

Dat:  wij ook catering verzorgen zowel zakelijk als prive

Dat:  Als er foto’s gemaakt zijn, kunt u deze terugzien op 
 onze internetsite en onze facebook pagina

Dat:  U in de zomer heerlijk op ons terras kunt eten

Dat:  Wij een aparte ruimte beschikbaar hebben tot ± 30 personen

Dat: Wij in 2015 verkozen zijn tot 
 leukste restaurant van Noord - Holland

    Bent u ontevreden, vertel het ons
     Bent u tevreden, vertel het anderen.



BIJGERECHTEN

PATATES FOURNOU    -  Aardappels uit de oven met knoflook, oregano
    en citroen .............................................................................  € 3,75
PATATA PSITI     -  Gepofte aardappel uit de oven in aluminiumfolie met
    knoflookboter en kaas ........................................................  € 4,15
MANITARIA TIGANITA    -  Gebakken champignons met uien, knoflook,
    witte wijn en roomsaus ....................................................... € 5,85

PIKILIA 2 PERS. SPECIAAL   -  Combinatie schotel warm en koud met tzatziki, 
  melitzanosalata, keftedakia, giros, loukaniko, 
  arni en patat.......................................................................... € 27,00
 

Wist u dat wij u ook graag helpen 
bij het samenstellen van een menu 

voor speciale gelegenheden

SPECIAAL-GERECHTEN

KALI OREXI - EET U SMAKELIJK



Alle salades worden geserveerd met warm brood

KALI OREXI - EET U SMAKELIJK

MEZEDEZ
OREKTIKA - VOORGERECHTEN

KRUIDENBOTER 1 -  Met warm brood (voor 1 persoon) ........................................... € 2,30
KRUIDENBOTER 2 -  Met warm brood (voor 2 personen).......................................... € 4,20
TZATZIKI  -  Griekse yoghurt met komkommer, knoflook en dille....... € 4,55
TARAMO SALATA  -  Zachte mousse bereid van viskuit ....................................... € 4,55
MELITZANO SALATA  -  Fijne aubergine salade .......................................................... € 6,00
MIX BORDJE  -  Combinatie van een bolletje tzatziki, taramo salata en 
  melitzano salata op 1 bord ................................................... € 5,70
FETA  -  Griekse schapenkaas ............................................................ € 5,55
GARIDES COCKTAIL  -  Hollandse garnalensalade met cocktailsaus ....................... € 8,35
DOLMADAKIA  -  Koude gevulde wijnbladeren met rijst en kruiden ............ € 4,45
GIGANTES  -  Koude olifantsbonen in tomatensaus ................................. € 4,45
KEFALOTIRI  -  Griekse harde schapenkaas ................................................. € 8,15
GRIEKS KAASBORDJE -  3 verschillende Griekse kaassoorten met brood ................ € 8,15
PIKILIA  -  Combinatie van voorgerechten ........................................... € 8,55
  Voor 2 personen .................................................................... € 15,90

PIPERIES -  Zacht-zure pepers ................................................................. € 4,05
MAROULI SALATA - Sla-salade met fijne dressing ............................................... € 4,55
ANAMIKTI SALATA - Sla-salade met tzatziki, tomaat, komkommer en dille ...... € 6,15
TOMATO SALATA - Tomatensalade met feta ....................................................... € 5,85
ELJES - Kalamata olijven met uien en oregano .............................. € 4,20
SALATA ME TONNO - Salade met tonijn ................................................................... € 7,35
CHORIATIKI - Griekse boerensalade met feta ........................................... € 7,15
ANGOERI SALATA - Komkommersalade met uien .............................................. € 4,55

KOUD

Alle voorgerechten worden geserveerd met warm brood

SALATES - SALADES



KALI OREXI - EET U SMAKELIJK

MEZEDEZ
OREKTIKA - VOORGERECHTEN

TIROPITA - Feta en kruiden in fijn bladerdeeg.................................... € 4,65
SPANAKOPITA  - Spinazie, feta en kruiden in fijn bladerdeeg ....................  € 4,65
KEFTEDAKIA - Rundergehaktballetjes in tomatensaus ........................... € 5,35
FETA FOURNOU - Griekse feta met tomaten, uien, olijven en olijfolie 
  uit de oven ...........................................................................  € 6,55
FETA SAGANAKI - Gebakken Griekse feta ..................................................... € 6,45
LOUKANIKO - Griekse worst, gegrild of gebakken ................................. € 6,15
DOLMADES  - Wijnbladeren gevuld met rundergehakt, rijst en 
  kruiden met een witte roomsaus ...................................... € 6,05
KALAMARIA TIGANITA - Gebakken inktvisjes met cocktailsaus ............................ € 6,85
MIDIA TIGANITA - Gebakken mosselen met cocktailsaus ............................. € 6,65
SARDELLES -  Kleine gebakken sardientjes ....................................................  € 6,45
GIGANTES - Warme olifantsbonen in tomatensaus ............................. € 4,55
KEFALOTIRI SAGANAKI - Gebakken harde schapenkaas .........................................  € 8,55
PITA BROODJE - Grieks broodje....................................................................  € 1,95

CHORTA SOUPA  -  Groentensoep met of zonder vlees .................................. € 4,30
TOMATO SOUPA  -  Tomatensoep ...................................................................... € 4,30
FASOLADA  -  Griekse bonensoep ............................................................  € 4,30

WARM

Alle soepen worden geserveerd met warm brood

Alle voorgerechten worden geserveerd met warm brood

SOUPES - SOEPEN



SCHOTELS VAN DE GRILL

Alle gerechten worden geserveerd met 1 bolletje rijst, patat, salade en knoflooksaus

KALI OREXI - EET U SMAKELIJK

KREATA TIS SCHARAS
VLEES VAN DE GRILL

GIROS   - Dun gesneden varkensvlees van het spit..........................  € 12,45
KIP GIROS  - Dun gesneden kippenvlees van het spit ...........................  € 13,45
SOUVLAKIA  - 5 Spiesen van varkensvlees op zijn Grieks.......................   € 13,95
SOUSOUKIA  - Geroosterd gekruid rundergehakt....................................  € 12,75
PAIDAKIA  - Lamskoteletjes voor de liefhebber ...................................  € 17,75
SPARERIBS - Varkens spareribs, zoet of pikant ......................................  € 15,05

MYKONOS SCHOTEL - 2 Souvlakia en giros ...........................................................  € 13,65
RHODOS SCHOTEL  - 1 Souvlaki, 2 sousoukia en giros .......................................  € 14,75
OLYMPIA SCHOTEL  - 1 Souvlaki, 1 sousouki, 1 paidaki en giros .......................  € 15,05
VLACHOS SCHOTEL  - 1 paidaki, 1 souvlaki, giros, 1/2 pita en tzatziki.................        € 16,75
AKROPOLIS SCHOTEL - Varkenshaas, ossenhaas en giros met tzatziki .................  € 17,55
PLATO SCHOTEL  - 1 Souvlaki, 1 sousouki, 1 paidaki 1 kipsouvlaki en giros .....     € 15,75
  Voor twee personen met salade ........................................  € 30,50
  Voor vier personen met salade..........................................  € 60,00

LEONIDAS SCHOTEL - Ossenhaas, kipfilet, kip giros met tzatziki .......................  € 16,75
LINDOS SCHOTEL  - Ossenhaas, kipfilet, paidaki en sousouki ..........................  € 18,30
LAMIA SCHOTEL - 2 Kipsouvlakia en kip giros met tzatziki...................................  € 14,30
PATMOS SCHOTEL  - 2 Sousoukia, 1 paidaki en 2 kipsouvlakia.........................  € 15,75

KOTA SOCRATES  - Gegrilde kipfilet..................................................................  € 14,05
KOTA SCHARAS  - Gegrilde kipfilet met ui en champignons ........................  € 15,05
MIX SOUVLAKI  - Spiesjes met ossenhaas, kipfilet en 2x Varkenshaas, 
  paprika en uien....................................................................  € 18,75
PSARONEFRI  - Varkenshaas met de traditionele feta-saus .....................  € 17,35
FILETO SCHARAS  - Gegrilde ossenhaas ............................................................  € 19,75
BIFTEKI JEMISTO  - Gekruid rundergehakt gevuld met feta............................  € 15,35

COMBINATIE SCHOTELS

SCHOTELS ZONDER VARKENSVLEES



Alle gerechten worden geserveerd met 1 bolletjenrijst, patat, salade,
knoflooksaus en cocktailsaus

KALI OREXI - EET U SMAKELIJK

THALASSINA - VISGERECHTEN

COMBINATIE SCHOTELS

KALAMARIA  -  Gebakken inktvisjes .........................................................  € 14,05
MIDIA ACHNISTA  -  In wijn en metaxa gestoofde mosselen met groente......   € 15,05
PESTROFA  -  Gegrilde forel ...................................................................  € 14,75
SOLOMOS FILETO  -  In boter gebakken of gegrilde zalmfilet +/- 250 gr........  € 18,25
SOLOMOS PLATO  -  Zalmfilet uit de oven met tomatensaus .........................  € 19,25
GARIDES  - In boter gebakken of gegrilde grote garnalen (6 stuks).......   € 19,55
GARIDES FOURNOU  -  6 grote gepelde garnalen in tomatensaus en feta
  uit de oven..........................................................................  € 20,25
GARIDES SOUVLAKIA  - Spies met 6 grote gepelde garnalen, uien en paprika..........  € 20,05
GLOSSA FILETO  - Tongfilet gebakken in boter met tomaat, champignons
  knoflook en witte wijn .....................................................  € 20,35
GLOSSAKIA  -  2 gebakken sliptongetjes .................................................  € 17,35
TONNOS - Gegrilde Tonijnfilet ..........................................................  € 16,05

PIREAS  -  Visschotel met inktvisjes, mosselen, 
  1 grote garnaal en 1 forel .................................................  € 20,75
POSEIDON SPECIAAL  - Heerlijke visschotel met inktvisjes, mosselen, zalmfilet, 
(2 PERS)    2 grote garnalen en 2 sliptongetjes met salade ..............    € 44,45



FOURNOU - OVENGERECHTEN
MOUSAKA  - Schotel van rundergehakt, aubergine, aardappel, 
    kaas en bechamelsaus ........................................................  € 13,75
ARNI FOURNOU  -  Gesneden lamsbout uit de oven .......................................  € 15,25
 - me gigantes  - Gesneden lamsbout met olifantsbonen ...........................  € 15,75
 - me bahmies  - Gesneden lamsbout met okrabonen ...............................  € 16,20
 - me fassolakia  -  Gesneden lamsbout met sperzieboontjes .......................  € 16,20
YOUVETSI ARNI  -  Gesneden lamsbout met kritharaki (pasta) ....................  € 15,75
EXOCHIKO  -  Gesneden lamsbout met groenten en knoflook ...................  € 16,60
KLEFTIKO  -  Gesneden lamsbout met spinazie, feta, tomaat en
    demi glace saus ............................................................................     € 18,60
PALIKARI  -  Gesneden lamsbout met feta, tomaten, uien, olijven en 
    knoflook ...............................................................................  € 17,75
KOKKINISTO  -  Gestoofd kalfsvlees in tomatensaus ................................  € 15,05
 - me fassolakia   -  Gestoofd kalfsvlees met sperzieboontjes .......................  € 16,05
 - me gigantes  -  Gestoofd kalfsvlees met olifantsbonen ...........................  € 15,75
 - me bahmies  -  Gestoofd kalfsvlees met okrabonen ................................  € 16,05
YOUVETSI MOSCHARI - Gestoofd kalfsvlees met kritharaki (pasta) ....................  € 15,75
STIFADO  -  Gestoofd kalfsvlees met kleine uitjes.................................        € 16,05
STAMNA  -  Gestoofd kalfsvlees met groente en feta ........................  € 17,55

MPOUTAKI STO TIGANI -  Kogelbiefstuk +/- 180 gram in boter gebakken...............  € 15,95
ROUMELI SCHOTEL  -  Varkenshaas op z’n Grieks met citroen en oregano.......  € 16,05

JEMISTA -  Met rijst en groente gevulde paprika, 1 dolmadaki en
    een bolletje tzatziki ...........................................................  € 12,75
VEGETARISCHE 
STOOFSCHOTEL  -  Stoofschotel van diverse groenten ...................................  € 12,75
VEGETARISCHE 
SCHOTEL  -  Gemengde schotel met feta, 1/2 tiropita, 1/2 spanakopita, 
    gigantes, melitzanosalade, tzatziki, dolmadaki, 
    piperies, olijven ..................................................................  € 12,50

VEGETARISCHE SCHOTELS

TIGANIA - IN DE PAN BEREID

Alle gerechten worden geserveerd met 1 bolletje rijst, patat, salade en knoflooksaus

KALI OREXI - EET U SMAKELIJK



KALI OREXI - EET U SMAKELIJK

pediko - kindergerechten

GIROS - Stukjes varkensvlees, patat, appelmoes en fritessaus...... € 6,20 
KIP GIROS - Stukjes kippenvlees, patat, appelmoes en fritessaus ....... € 6,45
SOUVLAKI  - 2 spiesjes van varkensvlees met patat, appelmoes en fritessaus € 6,65
KOTA - 2 spiesjes van kipfilet met patat, appelmoes en fritessaus. € 6,65
SOUSOUKI - Rundergehakt, patat, appelmoes en fritessaus................. € 6,45
MAKARONIA - Spaghetti met kaas en tomatensaus uit de oven .............. € 4,25
PATAT - Patat met appelmoes en fritessaus .................................... € 3,45

Combinatie van voorgerechten
OLIJVEN
PEPERS

TZATZIKI
MELITZANOSALATA

KEFTEDAKIA
DOLMADAKIA

FETA

Alle voorgerechten worden geserveerd met warm brood

elinika trapezia - griekse tafels
(plato’s specialiteit)

vanaf 4 personen en/of groepen
kreata - vlees

kruidenboter

€ 23,95 p.p.

psaria - vis
kruidenboter

€ 28,95 p.p.

Combinatie van hoofdgerechten
GIROS

SOUSOUKIA
SOUVLAKIA

KIPFILET
PATAT

CHORIATIKI
RIJST

Combinatie van voorgerechten
TARAMOSALATA
TONNO SALATA

GARIDES COCKTAIL
TZATZIKI

CHORIATIKI

Combinatie van hoofdgerechten
KALAMARIA TIGANITA

MIDIA TIGANITA
GARIDES

SOLOMOS FILETO
PATAT EN RIJST



Witte wijnen
Plato (huiswijn) (11,5%) ...........................................................................................................  € 16,75
 
Met zijn zachte frisse smaak, typische bloemige geur en heldere gele kleur is hij 
uitstekend geschikt bij vis en vleesgerechten.

Makedonikos Tsantali (11,5%) ............................................................................................  € 18,75

Het is een halfdroge wijn die door bijna iedere wijndrinker wordt gewaardeerd. 
Hij is niet te droog en niet te zoet. De wijn is zeer smaakvol en heeft een 
lange afdronk een mooie geur en een eigen karakter. De witte Makedonikos 
haalt de zomer van Griekenland terug uit uw herinnering. De wijn past zeer goed 
bij aperitieven, vis, varkensvlees en verse kaas. 

Hatzimichalis Chardonnay (14,5%).................................................................................  € 33,50

In de mooie heuvels van het oude Atalantis liggen op een hoogte van zo'n 120 m
de fraaie wijngaarden. De druiven met een mooie bleke gele kleur maken dit een 
klassieke wijn. Een fraai fruitig pallet van  o.a. citrus-, rozen-. peren- en 
jasmijngeuren nodigt uit om deze wijn te proeven.
                                       

Synastria Chardonnay (13,5%) ............................................................................................  € 27,50
 
In de mooie heuvels van het oude Nemea (Peloponnisos) liggen de familie 
wijngaarden “Douramani” met een ideaal klimaat voor kwaliteit Chardonnay. Dit is een
droge wijn met een rijk bouquet aroma van meloen, perzik en banaan. Het heeft
een heerlijke lange nasmaak. Past goed bij zeevruchten, vis- en grillgerechten.
                                       

JAMAS - PROOST



Witte wijnen
Synastria Sauvignon Blanc (13.5%) .................................................................................  € 29,50

Soepel en frisse wijn met een bouquet aroma van tropisch fruit, citrusvruchten en 
asperges. Fris en levendig in de mond, met een evenwichtige zuurgraad en fruitige 
afdronk. De wijn is afkomstig van de familiewijngaarden “Douramani” in Nemea
(Peloponnisos). Het is lekker bij gebakken of gegrilde vis en andere grillgerechten.

Samos (zoete likeur wijn) (15%)..........................................................................................  € 17,95

De klassieke kleine druiven van de Samos Muscat levert een gouden zoete wijn 
die beroemd is om zijn geur en smaak. Zeer geschikt om te nuttigen bij uw 
dessert, vruchten en ijs.
                                       

Malamatina - 0,5L- (10,5%) ..................................................................................................  € 9,25

Dit is de enige originele met hars gearomatiseerde Griekse wijn. Tijdens de 
gisting, voegt men hars van de Aleppoboom toe, waardoor men de typische
Retsina smaak krijgt. Voor de echte liefhebbers is dit de grootste Griekse 
herinnering die u kunt krijgen. Droom weg in vakantie herinneringen tijdens 
het genot van een glaasje echte Griekse Retsina. Past goed bij aperitieven, 
visgerechten, varkensvlees en verse kaas zoals feta.

Retsina wijn

JAMAS - PROOST



Rode wijnen
Plato (huiswijn) (12,5%) ...........................................................................................................  € 16,75
 
Zeer fijne droge rode wijn, dankzij de traditionele wijze van wijnmaken is de frisse 
aroma en de fluwelen smaak behouden. Zeer geschikt bij vlees van de grill.

Makedonikos Tsantali (11,5%) ............................................................................................  € 18,75

Het is een half droge wijn die door bijna iedere wijnkenner wordt gewaardeerd.
Hij is niet te droog en niet te zoet. De wijn is zeer smaakvol en heeft een lange 
afdronk, een mooie geur en een eigen karakter. De Makedonikos past goed bij 
niet te kruidige vleesgerechten, maar ook bij visgerechten, zoals. garnalen. 
De fles heeft een traditionele vorm van een 2300 jaar oude wijnkruik.

Hatzimichalis Cabernet Sauvignon (14%) ..................................................................  € 31,50

Deze Cabernet Sauvignon is één van de beste wijnen uit Griekenland en komt
uit de Peloponnesos. Met zijn robijn rode kleur, volle body, aroma van kersen en 
rijp fruit is hij uitstekend geschikt bij rood vlees, gegrilde gerechten en stevige 
kazen. Deze wijn is 10 maanden gerijpt in kleine franse fusten.
                                       

Synastria Merlot (14%) ...............................................................................................................  € 28,50
 
Deze Merlot uit de Peloponnios is fruitig, soepel, vol en heeft een lange intense nasmaak
Hij is donkerrood van kleur met een aroma van rode bessen en vanille.
De wijn is voor 6 maanden gerijpt in franse eiken vaten.
Lekker bij ovenschotels en gerechten met rood vlees.

JAMAS - PROOST



Rode wijnen
Cava Tsantali (12,5%) .................................................................................................................  € 20,95

Een diep rood gekleurde warme kruidige wijn. Veel body en spirit, die wordt 
gewonnen uit Xynomavro en Cabernet sauvignon. De wijn wordt minstens l jaar 
in de beste Franse eiken vaten gerijpt en daarna nog zeker 2 jaar in de fles. Dit 
gebeurt allemaal in de eigen grote wijnkelders van Tsantali in Noord- Griekenland. 
Past uitstekend bij lamsgerechten of andere stevig smakende vleesgerechten, 
zoals vlees van de grill.
                                       

Nemea Special (13%) ....................................................................................................................  € 16,75

Klassieke Griekse wijn, bereid van zongerijpte druiven van de 
berghellingen rondom het wijndorp Nemea. De mooie donkerrode tot paars 
neigende wijn wordt volgens de traditionele manier bereid. De volle 
aangename smaak en afdronk passen goed bij onze vlees- en kaasgerechten.

Synastria Cabernet Sauvignon (14%)..............................................................................  € 29,50

Een kruidige en volle wijn uit de Peloponnisos met rijke en evenwichtige tannines
Bordeaux kleur met een zachte arome van rode vruchten en ceder.
Gerijpt in frans eikenhouten vaten voor 6 maanden.
Lekker bij lamsvlees, gyrosvlees en kruidige gerechten.

Makedonikos Rose (12,5%) .........................................................................................................  € 18,95

Een droge en lichte rose met aroma’s van rijpe aarbeien en frambozen. Een mooie belans tussen 
een licht zoete smaak en kinsperende zuurte graad.
Lekker bij kaas, vlees en vis gerechten.

JAMAS - PROOST

rose wijnen



Champenoise ..........................................................................................................................€ 43,50

  Karafje Karafje Karafje
 Per glas 1/4 liter 1/2 liter 1 liter

Wit droog € 2,85  € 5,10 € 9,15 € 16,45
Rood droog € 2,85  € 5,10 € 9,15 € 16,45
Retsina € 2,85  € 5,10 € 9,15 € 16,45
Imiglykos Wit halfzoet  € 2,95  € 5,45 € 9,45 € 17,45
lmiglykos Rood halfzoet € 2,95  € 5,45 € 9,45 € 17,45
Rose € 2,95  € 5,45 € 9,45 € 17,45
Mavrodaphne Rood Zoet € 3,10  € 5,50 € 9,85 € 17,95
Muscat Wit Zoet € 3,10  € 5,50 € 9,85 € 17,95

Plato’s huiswijnen

JAMAS - PROOST

Mousserende wijnen



Kali orexi - Eet u smakelijk

epidorpia-nagerechten

SHAKES

PEDIKO  - Kinderijsje ............................................................................ € 3,45
BAKLAVA - Bladerdeeg met honing, walnoten, ijs en slagroom.......... € 4,65
KATAIFI - Haarfijn deeg met gehakte noten, honing, ijs en slagroom...... € 4,65
YAOURTI ME MELI - Griekse yoghurt met honing en walnoten ....................... € 4,65
YAOURTI ME FROUTA - Griekse yoghurt met verse vruchten ................................ € 4,80
FROUTA SALATA - Diverse verse vruchten met slagroom ............................... € 4,80
CHOCOLADE SOUFFLÉ - Chocolade cake met warme vulling................................... € 5,70
PAGOTO - Vanille ijs met slagroom ..................................................... € 4,65
PAGOTO ME FROUTA - Vanille ijs met slagroom en verse vruchten ..................... € 5,50
PAGOTO FRAOLA - Vanille ijs met slagroom en aardbeiensaus. ...................... € 5,10
PAGOTO KERASI  - Vanille ijs met slagroom en kersensaus. ............................ € 5,10
PAGOTO KARAMELA - Vanille ijs met slagroom en karamelsaus ......................... € 5,10
PAGOTO DIAFORA  - 3 smaken ijs (vanille, chocolade en aardbeien) met slagroom ... € 5,30  
DAME BLANCHE - Vanille ijs met slagroom en chocoladesaus ...................... € 5,10
OREA ELENA  - Vanille ijs met slagroom, chocoladesaus en advocaat...... € 5,60
PAGOTO ADVOCAAT - Vanille ijs met slagroom en advocaat ................................ € 5,20
PLATO ROYAL - Warme banaan met vanille ijs, slagroom en chocoladesaus . € 5,20
PLATO COUPE  - Vanille ijs met slagroom, verse vruchten en likeur ......... € 6,70
PLATO FANTASIE - Specialiteit van het huis met vuurwerk
  Voor 1 persoon..................................................................... € 7,95
  Voor 2 personen................................................................... € 14,50
  Voor 4 personen................................................................... € 27,40
GRIEKS KAAS BORDJE - 3 verschillende Griekse kazen met brood......................... € 7,45
IJSTRUFFELS - Chocolade ijstruffels met slagroom ................................... € 5,40

MILKSHAKES - Aardbeien
  Vanille
  Banaan
  Chocolade............................................................................. € 3,45
VRUCHTEN SHAKE - Shake van verse vruchten ................................................... € 4,45



DIVERSE KOUDE DRANKEN

Cola.................................................   € 2,20
Cola light .........................................   € 2,20
Fanta................................................   € 2,20
Cassis...............................................   € 2,20
Bitter-Lemon...................................   € 2,20
Tonic................................................   € 2,20
7-up.................................................   € 2,20
Spa Blauw........................................   € 2,20
Spa Rood.........................................   € 2,20
Appelsap.........................................   € 2,20
IJsthee.............................................   € 2,45
Red bull...........................................   € 4,15
Jus d’Orange....................................   € 2,65
Chocomel ........................................   € 2,45
Fristi.................................................   € 2,45
Melk................................................   € 2,20
Bronwater (fles) met koolzuur 0,75 cl   € 4,75
Bronwater (fles) zonder koolzuur 0,75 cl   € 4,95

BIER

Bier (flesje) Heineken......................   € 2,35
Bier (flesje) Amstel Malt / Ratler 0%   € 2,35
Grieks bier (flesje) Mythos...............   € 2,95

GRIEKS GEDISTILLEERD

Ouzo................................................   € 3,15
Metaxa 5* (Griekse Cognac) ...........   € 4,15
Metaxa 7* (Griekse Cognac) ...........   € 4,55
Metaxa G.O.R..................................   € 8,15

BINNENLANDS GEDISTILLEERD

Vieux...............................................   € 3,15
Jonge Jenever...................................   € 3,15
Bessen Jenever.................................   € 3,15
Advocaat met slagroom...................   € 4,15

BUITENLANDS GEDISTILLEERD

Cointreau ........................................   € 4,30
Bailey’s............................................   € 4,15
Koum Kouat....................................   € 4,15
Grand Marnier ................................   € 4,35
Tia Maria.........................................   € 4,35
Amaretto.........................................   € 4,15
Sambuca..........................................   € 4,15
Safari ...............................................   € 4,15
Kahlua.............................................   € 4,15
Drambuie........................................   € 4,35

DIVERSE WARME DRANKEN

Thee ...........................................................................  € 2,20
Munt thee ..................................................................  € 2,95
Espresso .....................................................................  € 2,20
Koffie..........................................................................  € 2,35
Kafe Santigi (koffie met slagroom)..............................  € 3,05
Koffie verkeerd...........................................................  € 2,65
Koffie cafeïne vrij........................................................  € 2,55
Cappuccino.................................................................  € 2,65
Griekse Koffie ............................................................  € 3,15
Kafe glace,  (warme koffie met vanille ijs en slagroom)..  € 4,80
Chocomel met slagroom.............................................  € 3,45
Cafe Frape, (koude koffie shake).................................  € 3,45
Ice Cream Koffie, (koude koffie shake met vanille ijs).        € 4,70
Cafe Frape en Likeur, (koude koffie shake met likeur)   € 5,45

KOFFIE MET SLAGROOM

Irish Coffee, met Ierse Whiskey...................................        € 5,45
Spanish Coffee, met Tia Maria.....................................  € 5,40
French Coffee, met Grand Marnier.............................  € 5,40
Korfu Coffee, met Koum Kouat ..................................  € 5,40
Plato Coffee, met Koum Kouat en Metaxa..................  € 5,95
Lamia Coffee, met Metaxa..........................................  € 5,40
Italiaanse Coffee, met Ameretto .................................  € 5,40
Baileys Coffee, met Baileys ........................................  € 5,40
Kiss of Fire, Koffie met Tia Maria en Contreau............  € 6,05

APERITIEVEN

Witte Port ...................................................................  € 3,15
Rode Port ...................................................................  € 3,15
Sherry.........................................................................  € 3,15
Martini Bianco............................................................  € 3,15
Martini Rosso.............................................................  € 3,15
Campari .....................................................................  € 3,15

Malibu........................................................................  € 4,15
Tequila........................................................................  € 4,35
Passoa.........................................................................  € 4,15
Pisang Ambon ............................................................  € 4,15
Bacardi .......................................................................  € 4,35
Gin .............................................................................  € 4,35
Vodka.........................................................................  € 4,35
Remy Martin .............................................................  € 4,90
Ballantines..................................................................  € 4,35
Red Label...................................................................  € 4,50
Black Label ................................................................  € 4,75
Jameson......................................................................  € 4,35
Jack Daniels................................................................  € 5,35
Chivas.........................................................................  € 5,65
Blue Curacao..............................................................  € 4,15
Hennesy.....................................................................  € 4,90


