
 
 

 

 

 

Voorgerechten worden geserveerd met stokbrood 

  
 

Alvast vooraf 

2 Tapenades 
Tzatziki, kruidenboter, olijventapenade met stokbrood  

€ 6,00 

   
   
Koude voorgerechten 

3 Tzatziki  
Griekse roomyoghurt met komkommer, knoflook en kruiden 

€ 6,25 

5 Carpaccio 
Ossenhaascarpaccio, rucola, Parmezaanse kaas en pijnboompitjes 

€ 10,50 

6 Olijven en Peporini (groene pepers) € 5,75 
12 Tonos 

Tonijnsalade 
€ 8,50 

13 Garnalencocktail 
Frisse salade van Noorse garnalen met stukjes appel in cocktailsaus     

€ 10,50 

   
Warme voorgerechten 

1 Spanakopita 
Bladerdeeg gevuld met fetakaas en spinazie 

€ 7,75 

7 Kalamaria 
Gebakken inktvisringetjes 

€ 9,25 

8 Dolmadakia 
Druivenbladeren gevuld met rijst, gehakt in kruiden. Het geheel 

is overgoten met bechamelsaus 

€ 8,25 

9 Keftedakia 
Gebakken gehaktballetjes met tomatensaus  

€ 7,75 

10 Gambas 
Sissende gambas in olie met spaanse pepers  en knoflook 

€ 9,95 

11 Kaserokeftedes                                                                                                        
Kaaskroketjes met honingmosterdsaus 

     € 7,95 

14 Saganaki feta 
Gebakken fetakaas, honing en stukjes walnoten 

€ 8,95 

15 Midia 
Gebakken mosselen met knoflooksaus en verse kruiden  

€ 9,25 

19 Geroosterde paprika 
Zoete rode paprika gevuld met pittige fetakaas 

€ 8,75 

20 Tiropitakia 
Filodeeg gevuld met feta 

€ 9,25 

22 Tomatensoep € 5,25 
   
Koude en warme voorgerechten 

16 Pikilia – 1 persoon 
Proeverij van warme en koude voorgerechten 

€ 14,75 

17 Pikilia – 2 personen 
Proeverij van warme en koude voorgerechten 

€ 29,50 

   
Salade 

23 Griekse salade 
IJsbergsla, tomaat, komkommer, ui, olijven, peperoni, feta, olijfolie, 

balsamico en stokbrood     

€ 9,50 

Voorgerechten 

Hebt u een allergie? Meld het ons!  
We bespreken graag met u de mogelijkheden. 



 
 

 

 

Alle gerechten worden geserveerd met frietjes, rijst, salade & sausjes 

 
 
  

Vleesgerechten 
31 Kretaschotel 

Gekruid gehakt gevuld met fetakaas 

€ 17,75 

32 Giros 
Stukjes geroosterd vlees 

€ 16,75 

33 Parnassos schotel 
5 lamskoteletten(French rack) 

€ 23,50 

34 Oresto schotel 
2 bifteki (gekruid gehakt), giros 

€ 18,00 

35 Hellena schotel 
2 souflaki (varkenshaasspiesjes), giros 

€ 18,25 

37 Frini schotel 
Bifteki, souflaki, schnitzel,giros 

€ 19,00 

38 Souflaki 
Gegrilde varkenshaas, kipfilet en ossenhaas aan een spies 

€ 23,75 

41 Mythos schotel 
2 bifteki, souflaki, giros 

€ 19,00 

42 
 

Daphini schotel 
Schnitzel, kipfilet, souflaki, giros 

€ 19,25 

45      Mix grill 
Souflaki, lamskotelet, bifteki, kipfilet, giros 

     €  22,75 

50 Corfu schotel 
Kipfilet met roomsaus 

€ 18,25 

53 Spareribs                                                                                                      
Overheerlijke ribbetjes met eigengemaakte marinade                       

€ 17,75 

54 
 
55 

Ossenhaas 
Van de grill met pepersaus 
Sirtaki                                                                                                                      
Kipfilet,lamskotelet en ossenhaas met pepersaus 
 
 

€ 24,75 
 
€ 24,75 

 
 

   

 

 

Specialiteiten 
56 Minos Pallas (2 personen)                                                                         

Specialiteit van het huis 
2 lamskoteletten, 2 bifteki, 2 souflaki, giros       

€ 46,50 

57 Griekse tafel (2 personen)                                                                       

Proeverij van warme en koude voorgerechten 
Selectie van onze vleesgerechten 
Feest op tafel Grand dessert 

€ 70,00 

58 Athene (2 personen) 

Een reis door culinair Griekenland 
2 kipfilet, 2 souflaki, 2 bifteki, giros 

€ 46,50 

   
   

 
   
   
   

Hoofdgerechten 

U kunt alle gerechten van de kaart meenemen. Uw bestelling 
kunt u telefonisch doen en in ons restaurant. Uw gerechten zijn 20 
minuten later klaar.  



 
 
 
 

Alle gerechten worden geserveerd met frietjes, rijst, salade & sausjes 

 

Fourno – Ovengerechten 

60 Moussaka 
Grieks traditioneel gerecht uit de oven 
Het wordt opgebouwd uit laagjes aardappel, aubergines en gekruid 
gehakt. Het geheel wordt overdekt met bechamelsaus 

€ 19,50 

62 Stifado 
Stoofschotel van kalfsvlees en sjalotjes 

 

€ 21,50 

   
Thalasina – Visgerechten 

80 Solomos 
Gegrilde zalmfilet 

€ 21,00 

82 Glossa 
Gebakken slibtongetjes  

€ 22,50 

   
   
Vegetarische gerechten 

72 Vegetarische variatie 
Gevarieerd gerecht 

€ 19,00 

   
   
Voor onze kleine gasten 

46 Keuzegerecht 
Keuze uit bifteki of giros of kipfilet 

€ 9,75 

47 Frikandel 
Met frietjes, mayonaise en appelmoes 

€ 7,00 

48 Kipnuggets 
Met frietjes, mayonaise en appelmoes 

€ 7,00 

   
   
Diverse extra’s 

 Giros - Supplement bij uw hoofdgerecht € 7,50 

 Rijst met tomatensaus € 4,00 

 Gigantes - Grote witte bonen € 4,50 

 Knoflooksaus € 2,50 

 Tzatzikisaus € 2,50 

 Pepersaus € 2,50 

 Cocktailsaus € 2,50 

 Mayonaise, ketchup of appelmoes € 0,50 

Hoofdgerechten 

Bij Minos Pallas krijgt de jarige een hoofdgerecht naar keuze 
gratis. Voorwaarden: U bent aantoonbaar jarig op de dag van 

bezoek. U heeft minimaal één betalende tafelgenoot die een 
hoofdgerecht gebruikt. Het goedkoopste hoofdgerecht is gratis. 


