
BURGERS

GRIEKSE KIP BURGER €  9,50
kipburger, sla, tomaat, cheddarkaas en Tzatziki

YAMAS BURGER (100% beef) €  11,50
burger met bacon, cheddarkaas, tomaat, ui, sla en saus

SALADES

AVOCADO-KIP SALADE  €  10,95
met gemarineerde kip, cherry tomaten, komkommer,
rode ui, croutons, parmezaanse kaas en een frisse 
yoghurt dressing

GRIEKSE SALADE  €  8,70
met cherry tomaten, komkommer, ui, rucola, 
peperoni, olijven, fetakaas en olijvenolie

MIX SALADE  €  9,50
selectie van koude salade, tonijn, aubergine,
garnalen, Tzatziki en feta mousse

ZALMSALADE  €  12,50
Mixed salade, tomaten, avocado, komkommer
met een honing-mosterd dressing

MELITZANA SALATA  €  5,60
aubergine mousse met knoflook

TONO SALATA  €  5,50
tonijnsalade met aardappels, paprika, 
uitjes en mayonaise

GARDIO SALATA €  6,50
garnalencocktail

TZATZIKI €  4,00
griekse yoghurt met knoflook en komkommer

KOUDE DRANKEN

DIVERSE FRISDANKEN €  2,75 
Coca cola/Light, 7-Up,  Bitterlemon, Cassis, Sinas,
Ice Tea/Ice Tea green, Spa Rood/Spa Blauw, Tonic
Red Bull  €  3,50

DIVERSE BIERSOORTEN vanaf €  2,50 

VRUCHTENSAPPEN

Appelsap  €  2,20
Jus d’orange  €  2,30
Jus d’orange (vers)   €  3,50

IJSKOFFIE

Frappé  €   3,00
Frappé met ijs  €  4,50

ZUIVEL DRANKEN

Chocomel, Fristi  €  2,70
Melk  €  1,70

WARME DRANKEN

Cappuccino, koffie verkeerd €  2,75
Espresso, koffie, thee  €   2,50
Warme chocolademelk €  2,50
Warme chocolademelk (met Rum)  €  4,00
Slagroom  €  0,50
Corfu koffie (met Koum Kouat)  €  5,50
French koffie (met Grand Marnier)  €  5,50
Irish koffie (met Irish Whiskey) €  5,50
Italian koffie (met Amaretto)  €  5,50
Spanish koffie (met Tia Maria)  €  5,50
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PITA’S

PITA GYROS  €  7,95
met friet, gesneden ui, tomaten en Tzatziki

PITA SOUVLAKI (varkensvlees)  €  7,95
met friet, gesneden ui, tomaten en Tzatziki

PITA KEFTES (gehakt)  €  7,95
met friet, gesneden ui, tomaten en Tzatziki

PITA KIP GYROS  €  7,95
met friet, gesneden ui, tomaten en Tzatziki

PITA VEGATARISCH  €  7,95
met friet, gesneden ui, tomaten, sla, feta en Tzatziki

BROODJES

SANDWICH YAMAS  €  8,50
met kaas, ham, bacon, gerookte kip, 
tomaten, friet en saus

SANDWICH TRIKALA  €  8,50
geroosterde kip, spek, sla, tomaten en 
avocado, besprenkeld met basilicumaïoli

CARPACCIO  €  8,95
baquette met carpaccio, pesto, parmezaanse 
kaas, rucola en dressing

GEROOKTE ZALM €  8,95
baquette met gerookte zalm, bieslook, 
roomkaas, ui, kappertjes en dille

TOSTI’S

TOSTI met ham/kaas en friet €  4,25
TOSTI met gerookte kip/kaas en friet €  4,25

CLUB SANDWICH

CLUB SANDWICH  €  8,90
met kaas, bacon, ham, sla, tomaten en saus

CLUB SANDWICH MET ZALM €  8,90
met zalm, bieslook, roomkaas, avocado,
rode ui en komkommer

GRIEKSE STREETFOOD

SAGANAKI  €  6,50
gebakken schapenkaas met honing en sesamzaadjes

FETA FOURNO €  7,50
feta uit de oven met verse knoflook en tomaten

KOLOKITHOKEFTEDES €  6,80
courgettekroketjes met fetakaas en kruiden

KEFTEDAKIA €  6,00
gehaktballetjes in tomatensaus

DOLMADAKIA €  6,90
gevulde wijnbladeren met rijst, gehakt 
in citroensaus

SPANAKOPITA  €  6,70
bladerdeeg gevuld met feta en spinazie

TIROPITA €  6,70
bladerdeeg gevuld met feta

MIDIA  €  6,80
gebakken mosselen met knoflooksaus

KALAMARIA  €  6,80
gebakken inktvis met knoflooksaus

GAVROS €  6,50
gebakken spiering

GYROS  €  6,50
gesneden stukjes varkensvlees

LOUKANIKO  €  6,00
gebakken griekse worstjes

SOEPEN

GRIEKSE KIP COURGETTE SOEP €  6,25

TOMATEN-BASILICUM SOEP €  6,25

EIERGERECHTEN

UITSMIJTER ham en kaas  €  6,50

UITSMIJTER kaas, spek en rosbief  €  7,50

OMELET ham en kaas  €  6,50

BOEREN OMELET MET CHAMPIGNONS €  8,50
griekse worst, paprika, ui en tomaten

FINGERFOOD

KIPFINGERS (8 stuks)  €  5,75
MINI KAASSOUFLE (8 stuks)  €  5,50
CHEESEFINGERS (8 stuks)  €  6,75
RUNDVLEES BITTERBALLEN (8 stuks)  €  4,95
MINI FRIKANDEL (8 stuks)  €  4,95

VERSCHILLENDE FINGERFOOD SNACKS  €  18,50
(24 stuks)

KAASPLANKJE VANAF 2 PERSONEN  €  16,00
(5 soorten kaas)


