
ZÓ WERKT MEZEDES BIJ ONS!
•  U kunt in tweeënhalf uur tijd onbeperkt gerechten van  
 onze kaart bestellen en gezellig natafelen.
•  Per ronde mag u maximaal vier items bestellen.
•  Opnieuw bestellen mag pas wanneer u de vorige 
 bestelling geconsumeerd heeft.
•  De keuze voor mezedes of à la carte eten geldt voor  
 het hele gezelschap.

SALADES
200. Tzatziki
 Griekse yoghurt met knoflook en komkommer

201. Tirokafteri
 Mousse van fetakaas en rode pepers

202. Melizanasalade
 Auberginesalade

203. Tonijnsalade
 Salade met verse tonijn

204. Fetakaas
 Griekse schapenkaas

205. Elies
 Griekse gemarineerde olijven

206. Taramosalata
 Aardappelpurree met viskruit

207. Choriatiki
 Griekse boerensalade

208. Garidosalata
 Garnalen cocktail

209. Piperies
 Griekse pepperoni

SOEPEN
210. Kotósoupa
 Griekse kip courgette soep

211. Domatósoupa
 Tomaten basilicum soep

MEZEDAKIA ZESTA
Warme vegetarische mezze

212. Spanakopitakia
 Bladerdeeg gevuld met feta en spinazie

213. Kolokithokeftedes
 Courgettekroketjes

214. Patates fournou
 Gebakken aardappeltjes met knoflook en 
 parmezane

215. Manitaria
 Gevulde champignons uit de oven met 
 philadelphia, rode pesto en bechamelsaus

216. Feta saganaki
 Krokant gebakken griekse schapenkaas

217. Feta fourno
 Feta en tomaten met verse knoflook uit de oven

218.	 Piperies	florinis
 Zoete rode paprika gevuld met mousse van feta  
 en knoflook uit de oven

219. Gigantes
 Grote witte bonen uit de oven

220. Tiropita
 Bladerdeeg gevuld met feta

221. Fasolakia
 Sperzieboontjes met tomatensaus

222. Lahanika
 Verse groenten uit de oven
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ezze of mezedes betekent in het grieks kleine 
hapjes. Net als de spaanse tapas vormt het 
een vrij lichte schotel die tussendoor als 

aperitiefhapje of als voorgerecht gegeten kan worden. 
Een mezze kan bestaan uit een eenvoudig schaaltje 
olijven en laat zich uitbreiden tot een keur aan gerechten 
ter gelegenheid van een feestje. In Griekenland en 
zo ook bij Yamas kunt u de mezedes gewoon als 
hoofdmaaltijd gebruiken. Wij nodigen u daarom van 
harte uit om uitgebreid en onbeperkt van onze heerlijke 
gerechten te genieten! Wilt u weten hoe mezedes eten 
bij Yamas werkt? Leest u dan aan de ommezijde onze 
formule...

MEZEDAKIA PSARION
Vis mezze

223. Kalamaria
 Gebakken inktvis

224. Gavros
 Gebakken spiering

225. Midia
 Gebakken mosselen

226. Solomos kapnistos
 Gerookte zalm met fetamousse

227. Garides
 Gebakken garnalen

MEZEDAKIA KREATON
Vlees mezze

228. Carpaccio
 Runder carpaccio met rucola, pijnboompitjes  
 en griekse dressing

229. Keftedakia
 Gehaktballetjes in tomatensaus

230. Dolmadakia
 Wijnbladeren gevuld met rijst en gehakt in  
 citroensaus

231. Loukaniko choriatiko
 Gebakken griekse boeren worstjes

232. Gyros
 Geroosterde reepjes varkensvlees

233. Souzoukakia
 Gekruide gehaktballetjes van de grill

234. Souvlaki
 Spies varkensvlees van de grill

235. Souvlaki kotopoulo
 Spies kipfilet van de grill

236. Kotopoulo pikantiko
 Gebakken kipfilet in pikante saus

237. Giros me kaseri
 Gesneden stukjes vlees met kaas uit de oven

238. Paidakia
 Lamskoteletten van de grill

239. Mousaká
 Ovengerecht met gehakt, aubergine, 
 aardappel en bechamelsaus

240. Stifado
 Traditioneel stoofgerecht van kip en sjalotjes

241.	 Vodino	fileto
 Ossenhaas met pepersaus
242.	 Arni	fileto
 Lamshaas met pepersaus

243. Fileto gemisto
 Varkenshaas gevuld met feta
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