Grieks Specialiteitenrestaurant
KNOSSOS
DRIEGANGEN KEUZE MENU
Voorgerechten
1.
FETA, echte Griekse schapenkaas, ontbreekt
nooit bij Grieks eten
2.
KEFTEDES, warme gehaktballetjes met
heerlijke saus
3.
ZAZIKI, Griekse roomyoghurt met knoflook en
komkommer
4.
TARAMA, zachte vismousse van rode ‘kaviaar’
gemaakt
5.
MELITSANA SALATA, aubergine salade
(vegetarisch)
6.
DOLMADAKIA, twee warme met vlees en rijst
gevulde wijn bladeren
8.
FRUTI DI MARE, zeevruchtensalade
9.
MANITARIA, champignons gebakken in boter
met kruiden
12.
TONNO SALATA, tonijnsalade
300. OLIJVEN
301. SKODO PSOMO, knoflookbrood warm en
voldoende voor twee
601. MEZES, varkensvlees in pikante saus
20.
SACHANAKI, gebakken schapenkaas-warmmet een apart geserveerd zoetje
21.
KALAMARIA TIGANITA, malse gebakken
intvisringen met kruidensaus
24.
BOUTERO, kruidenboter met stokbrood
602. COURGETTES gebakken met skordaliasaus
(knoflooksaus)
Soepen
26.
PSARO SUPPA, rijk gevulde vissoep
27.
KOTOSUPPA, kippensoep
28.
GORTAROSUPPA, heldere tomatengroentesoep
Salades
31.
CHORIATIKI SALATA, de echte Griekse
boerensalade met fetakaas en olijven, aangemaakt met
royaal olijfolie
HOOFDGERECHTEN
Psaria, Kyrios fajaieta, vishoofdgere hte
46.
PESTROFA TIGANITI, gebakken forel filet
warme dille– roomsaus
48.
KALAMARIA, malse gebakken inktvisringen,
kruidensaus
49.
PERKA, een verrukkelijke tong uit verre
wateren met kruidensaus
52.
XIFIAS, zwaardvisfilet, gebakken met
kruidensaus
Klei e o i aies vis/vlees
54.
Kalamaria en gyros, frites, rijst, kruidensaus en
salade
55.
Kalamaria en kipfilet, frites,rijst, kruidensaus en

Kyrios fajieta Grill, hoofdgerechten van de grill
Bij deze gerechten serveren wij rijst, frites, zaziki en
choriatiki salade
57.
SUZUKI, gekruid gehakt, gyros met zaziki
58.
BIFTEKI, gekruid gehakt gevuld met fetakaas
met zaziki
59.
SUFLAKI, vleesspiesjes, gyros met zaziki
60.
GYROS, geroosterde reepjes varkensvlees met
zaziki knoflooksaus
61.
KOTOPULO , kipschotel met champignonsaus
63.
SCHNITZELTJES, met zaziki
65.
MINOS SCHOTEL, 2 lamskoteletjes, 1
varkenshaasje, gyros met zaziki
67.
GYROS KRETA, gyros in heerlijke saus, met
iets kaas (zonder rijst en zaziki)
68.
APHRORDITE SCHOTEL, 2 schnitzeltjes, 1
suflaki, gyros met zaziki
71.
BOERENSCHOTEL, 1 suflaki, 1 suzuki, lever,
gyros met zaziki
72.
HERSONISSOS SCHOTEL,1 suzuki,1 suflaki,
1 schnitzel en gyros met zaziki
73.
DAEDALOS SCHOTEL, 2 lamskoteletjes, 1
suflaki, gyros met zaziki
74.
IKAROS SCHOTEL, 1 varkenssteak, 1 suzuki,
gyros, zaziki en 1 gevuld wijnblad
75.
FESTOS SCHOTEL, 2 suzuki, 1 suflaki, gyros
met zaziki
De ‘klassieke ’
88.
MOUSSAKA, een traditioneel gerecht uit de
oven. Het wordt opgebouwd uit laagjes aardappel,
aubergine en gekruimeld gehakt, het geheel overdekt
met een fijne crème béchamel
89.
LAMSVLEES, met gebakken aardappeltjes en
salade
90.
KALFSVLEES, gesmoord op Kretenzer wijze,
met aardappeltjes en salade
NAGERECHTEN
Dessert
100. IJs met slagroom
101. Coupe banaan Royal
102. IJs met kersen en slagroom
106. Verse vruchtensalade, slagroom
107. IJs met verse vruchtensalade
108. Griekse roomyoghurt met honing en walnoten
109. Baklavas, Grieks walnotengebak met een beetje
ijs
112. Coupe Dame Blanche
113. IJs met advocaat, slagroom
115. IJs met aardbeien en slagroom(seizoen)
116. Suikervrij ijs met verse vruchten
117. Chocolademousse met slagroom
Koffie - Thee - Espresso
Cappucino, décafé
Griekse Koffie

