
U KUNT DE GERECHTEN UIT DEZE FOLDER
AFHALEN MET 10% KORTING.

RESTAURANT PLATO IS OOK GESCHIKT
VOOR UW FEEST EN/OF RECEPTIE’S.

WIJ VERZORGEN OOK DE CATERING AAN HUIS
VOOR UW FEESTEN EN SPECIALE GELEGENHEDEN.

Wij zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer tram 7 en 13 en buslijn 369.

De openingstijden van onze keuken: dinsdag t/m zondag van 17.00 tot 23.00 uur.
Reserveren is gewenst en mogelijk vanaf 15.00 uur.

Elke 1e zaterdag van de maand is er een dansgroep en live muziek aanwezig.
Elke 3e zaterdag van de maand wordt een live optreden van  

een Griekse zanger(es) en/of muzikant gegeven.

Originele Griekse keuken en gezellige sfeer.
De ouzo staat voor u klaar!

6 dagen per week geopend



Orektika - Voorgerechten koud
KRUIDENBOTER 2  Met warm brood (voor 2 personen)  € 4,50
TZATZIKI   Griekse yoghurt met komkommer, knoflook en dille € 5,85
TARAMO SALATA   Zachte mousse bereid van viskuit  € 5,85
MELITZANO SALATA   Fijne aubergine salade  € 7,25
MIX BORDJE   Combinatie van een bolletje tzatziki, taramo salata en 
  melitzano salata op 1 bord  € 7,00
FETA   Griekse schapenkaas  € 6,85
GARIDES COCKTAIL   Hollandse garnalensalade met cocktailsaus € 9,65
DOLMADAKIA   Koude wijnbladeren gevuld met rijst en kruiden  € 5,75
GIGANTES   Koude olifantsbonen in tomatensaus  € 5,75
KEFALOTIRI   Griekse harde schapenkaas  € 9,45
GRIEKS KAASBORDJE  3 verschillende Griekse kaassoorten € 8,45
PIKILIA   Combinatie van voorgerechten  € 9,85
  Voor 2 personen  € 18,20

Orektika - Voorgerechten warm
TIROPITA  Feta en kruiden in fijn bladerdeeg € 4,95
SPANAKOPITA   Spinazie, feta en kruiden in fijn bladerdeeg € 4,95
KEFTEDAKIA  Rundergehaktballetjes in tomatensaus  € 6,25
FETA FOURNOU  Griekse feta met tomaten, uien, olijven en olijfolie uit de oven € 7,45
FETA SAGANAKI  Gebakken Griekse feta  € 7,15
LOUKANIKO  Griekse worst, gegrild of gebakken  € 6,95
DOLMADES   Wijnbladeren gevuld met rundergehakt, rijst en 
  kruiden met een witte roomsaus  € 6,95
SARDELLES  Kleine gebakken sardientjes  € 7,00
GIGANTES  Warme olifantsbonen in tomatensaus  € 5,75
KEFALOTIRI SAGANAKI  Gebakken harde schapenkaas  € 9,85
PITA GIROS  Grieks gevuld broodje met:
  - Giros
  - Kip giros
  - Sousoukia
  - Kota € 6,85
PITA BROODJE  Grieks broodje € 1,95

Salates - Salades  
PIPERIES  Zacht-zure pepers  € 4,55
ANAMIKTI SALATA  Salade met tzatziki, tomaat, komkommer en dille  € 6,75
TOMATO SALATA  Tomatensalade met feta  € 6,35
ELJES  Kalamata olijven met uien en oregano  € 4,95
SALATA ME TONNO  Salade met tonijn € 7,95
CHORIATIKI  Griekse boerensalade met feta  € 8,35
ANGOERI SALATA  Komkommersalade met uien  € 4,95

Al deze gerechten worden geserveerd met warm brood.



griekse specialiteiten  
fournou - Ovengerechten 
MOUSAKA   Schotel van rundergehakt, aubergine, aardappel, kaas en 
   bechamelsaus € 15,25
ROUMELI SCHOTEL   Varkenshaas op z’n Grieks met citroen en oregano in de pan bereid € 17,55
ARNI FOURNOU   Lamsbout uit de oven € 16,75
 - me gigantes   Lamsbout met olifantsbonen € 17,25
 - me bahmies   Lamsbout met okrabonen  € 17,70
YOUVETSI ARNI   Lamsbout met kritharaki (pasta)  € 17,25
EXOCHIKO   Lamsbout met groenten en knoflook  € 18,10
KLEFTIKO   Lamsbout met spinazie, feta, tomaat en demi glace saus  € 19,95
PALIKARI   Lamsbout met feta, tomaten, uien, olijven en knoflook  € 19,25
KOKKINISTO   Gestoofd kalfsvlees in tomatensaus  € 16,55
 - me gigantes   Gestoofd kalfsvlees met olifantsbonen  € 17,25
 - me bahmies   Gestoofd kalfsvlees met okrabonen  € 17,55
YOUVETSI MOSCHARI  Gestoofd kalfsvlees met kritharaki (pasta)  € 17,25
STIFADO   Gestoofd kalfsvlees en kleine uitjes  € 17,55
STAMNA   Gestoofd kalfsvlees met groenten met feta  € 19,05

vegetarische schotels  
JEMISTA  Met rijst en groente gevulde paprika, 1 dolmadaki en
   een bolletje tzatziki  € 14,25
VEGETARISCHE   Stoofschotel van diverse groenten € 14,25
STOOFSCHOTEL   
VEGETARISCHE   Gemengde schotel met feta, 1/2 tiropita 1/2 spanakopita,
SCHOTEL   gigantes, melitzanosalade, tzatziki, dolmadaki, piperies, olijven 
   geserveerd met warm brood  € 14,25

kreatatis Scharas  vlees van de grill 

GIROS    Dun gesneden varkensvlees van het spit € 13,95
KIP GIROS   Dun gesneden kippenvlees van het spit € 14,95
SOUVLAKIA   5 Spiezen van varkensvlees op zijn Grieks € 15,45
SOUSOUKIA   Geroosterd gekruid rundergehakt € 14,25
PAIDAKIA   Lamskoteletjes voor de liefhebber € 19,25
SPARERIBS  Varkens spareribs, zoet of pikant € 16,55
MYKONOS SCHOTEL  2 Souvlakia en giros  € 15,15
RHODOS SCHOTEL   1 Souvlaki, 2 sousoukia en giros  € 16,25
OLYMPIA SCHOTEL   1 Souvlaki, 1 sousouki, 1 paidaki en giros  € 16,55
AKROPOLIS SCHOTEL  Varkenshaas, ossenhaas en giros met tzatziki  € 19,05
PLATO SCHOTEL   1 Souvlaki, 1 sousouki, 1 paidaki 1 kipsouvlaki en giros  € 17,25
   Voor twee personen met salade € 33,50

Al deze gerechten worden geserveerd met 1 bolletje rijst, patat en salade.



KOTA SOCRATES   Gegrilde kipfilet € 15,05
KOTA SCHARAS   Gegrilde kipfilet met ui en champignons  € 16,05
MIX SOUVLAKI   Spies met ossenhaas, kipfilet en 2x Varkenshaas, 
   paprika en uien € 20,25
PSARONEFRI   Varkenshaas met de traditionele feta-saus  € 18,85
FILETO SCHARAS   Gegrilde ossenhaas  € 21,25
BIFTEKI JEMISTO   Gekruid rundergehakt gevuld met feta € 16,85
LEONIDAS SCHOTEL  Ossenhaas, kipfilet, kip giros met tzatziki  € 18,25
LINDOS SCHOTEL   Ossenhaas, kipfilet, paidaki en sousouki  € 18,95
LAMIA SCHOTEL  2 Kipsouvlakia en kip giros met tzatziki € 15,80
PATMOS SCHOTEL   2 Sousoukia, 1 paidaki en 2 kipsouvlakia € 17,25

bijgerechten 
PATATES FOURNOU  aardappels uit de oven met knoflook, oregano en citroen € 4,45
MANITARIA TIGANITA  gebakken champignons met uien knoflook, witte wijn en roomsaus € 6,95

thalassina - visgerechten
MIDIA ACHNISTA   In wijn en metaxa gestoofde mosselen met groente  € 16,65
PESTROFA   Gegrilde forel  € 16,35
SOLOMOS FILETO   In boter gebakken of gegrilde zalmfilet +/- 250 gram € 19,85
SOLOMOS PLATO   Zalmfilet uit de oven met tomatensaus  € 20,85
GARIDES   In boter gebakken of gegrilde grote garnalen (6 stuks) € 21,15
GARIDES FOURNOU   6 grote gepelde garnalen uit de oven in 
   tomatensaus met feta  € 21,85
GARIDES SOUVLAKIA   Spies met 6 grote gepelde garnalen met uien en paprika € 21,65
GLOSSA FILETO   Tongfilet gebakken in boter met tomaat, champignons
   knoflook en witte wijn  € 21,95
GLOSSAKIA   2 gebakken sliptongetjes  € 18,95

Al deze gerechten worden geserveerd met 1 bolletje rijst, patat en salade.

pediko - kindergerechten
 
GIROS  Stukjes varkensvlees, patat, appelmoes en fritessaus € 6,95 
KIP GIROS  Stukjes kippenvlees, patat, appelmoes en fritessaus  € 6,95
SOUVLAKI   2 spiezen met varkensvlees, patat, appelmoes en fritessaus € 7,15
KOTA  2 spiezen met kipfilet, patat, appelmoes en fritessaus € 7,15
SOUSOUKI  Rundergehakt, patat, appelmoes en fritessaus € 7,05
MAKARONIA  Spagetti met kaas en tomatensaus uit de oven € 4,25
PATAT  patat met appelmoes en fritessaus € 3,95

Eet smakelijk  -   
Bent u ontevreden, vertel het ons, bent u tevreden vertel het anderen!

Heeft u een speciale wens, wat niet op onze kaart staat, bespreek dit met ons!

Prijswijzigingen en menu wijzigingen voorbehouden.

0522


