
1 Skordovoutiro
stokbrood met huisgemaakte kruidenboter 

 € 4.50 

2 Olijventapenade dip  € 4.50 

3
Tzatziki
yoghurt met knoflook, komkommer en tuinkruiden

 € 6.00 

4 Tirokafteri, mousse van fetakaas en rode pepers  € 7.50 

5 Melitzanosalata, auberginesalade  € 9.50 

6 Feta, Griekse schapenkaas  € 7.95 

7 Elies, Griekse gemarineerde olijven  € 6.50 

8 Piperies, Griekse gemarineerde pepers  € 6.50 

9 Tonosalata, tonijnsalade  € 8.75 

10 Taramosalata, viskuitsalade  € 7.50 

11
Trio Meze,
keuze uit drie bovenstaande voorgerechten, met warm pitabrood geserveerd

 € 9.50 

12 Oktapodi salata, octopussalade  € 12.95 

13
Carpaccio van ossenhaas,
Mixsla, rucola, tomaat, parmezaanse kaas, pijnboompitten en balsamicoazijn

 € 14.75 



15 Skordopsomo,
stokbrood met kruidenboter uit de oven

 € 5.95 

16 Brousetta Tomaat,
stokbrood met tomaat, kaas en lente ui uit de oven

 € 6.75 

17
Brousetta Melitzana,
stokbrood met aubergine, fetakaas, knoflook en tomaat uit de oven

 € 8.50 

19 Feta Saganaki, krokant gebakken schapenkaas  € 10.50 

20 Saganaki fournou,
feta met tomaat, paprika, ui en geraspte kaas uit de oven

 € 10.95 

22
Melitzanes tiganites,
gebakken aubergines, geserveerd met tzatziki

 € 8.95 

23
Kolokithakia tiganita,
gebakken courgettes, geserveerd met tzatziki

 € 8.95 

25
Spanakopitakia,
bladerdeeg met sesamzaadjes, gevuld met spinazie en fetakaas

 € 8.50 

26 Tiropitakia, bladerdeeg met sesamzaadjes, gevuld met fetakaas  € 8.50 

27

Piperies Florinis,
zoete rode paprika gevuld met mousse van feta, 

geserveerd met balsamico-azijn

 € 9.50 



28 Psita Lachanika, diverse groenten  € 11.95

29 Manitaria, kastanjechampignons in boter gebakken  € 8.75 

30 Keftedakia, gehaktballetjes in tomatensaus  € 8.75 

31

Dolmadakia, 
wijnbladeren gevuld met rijst en rundergehakt, 

afgemaakt met een citroen-dille saus

 € 8.95 

32 Kalamarakia, gebakken inktvis geserveerd met knoflooksaus  € 10.75 

33 Gavros, gebakken sardientjes geserveerd met knoflooksaus  € 10.75 

34 Midia, gebakken mosselen geserveerd met knoflooksaus  € 10.75 

35 Oktapodi sto grill, octopus van de grill  € 12.95 

37 Garides Fournou, garnalen uit de oven met kruidenboter en kaas  € 14.75 

38 Pikilia, verrassing van de chef, combinatie van warme 
& koude voorgerechten

 € 16.00 

39 Trio verrassing, drie verschillende hapjes van de chef  € 7.75 

40 Kippensoep, op traditioneel Griekse wijze gemaakt  € 7.50 

41 Soep van de dag, vraag het ons  € 7.50 



Klein Groot

42 Aggourosalata, komkommersalade  € 5.50  € 8.50 

43 Choriatiki, boerensalade met fetakaas en olijven  € 6.50  € 10.50 

44 Lachanosalata, koolsalade  € 4.50  € 6.00 

45
Mylos salata, 
mixsla, rucola, zongedroogde tomaat, parmezaanse kaas, 
pijnboompitten, balsamicoazijn en olijfolie

 € 11.50 

Warm: Pepersaus, Vleessaus, Champignonsaus  € 4.50 

Koud: Knoflooksaus, Cocktailsaus, Pikante cocktailsaus  € 4.50 

Mayonaise, Ketchup, Sambal  € 1.00 

Appelmoes  € 3.00 



Souvlaki Elliniko, 
varkenshaas aan een spies (2st.)

 € 9.00 

Lamskoteletten (2st.)  € 9.50 
Kipdijfilet (2st.)  € 8.00 
Souzoukakia, 
gehaktballetjes van varkensvlees (2st.)

 € 8.00 

Bifteki gemisto, 
varkensgehakt gevuld met kaas, 
tomaat en lente ui

 € 13.50 

Loukaniko, 
Griekse boerenworst (2st.)

 € 9.00 

Gyros extra, 
geserveerd met tzatziki

 € 9.00

Gyros Kip extra, 
geserveerd met tzatziki

 € 9.00 

Gyros Speciaal, 
met vleessaus en kaas

 € 11.00 

Gyros kip Speciaal, 
met vleessaus en kaas

 € 11.00  

Gyros in pepersaus, pannetje  € 10.75 
Garides tiganites, gemarineerde reuzengarnalen in filodeeg (10st.)  € 8.00 
Kaaskroketten  € 6.50 
Rizi, rijst  € 4.75 
Patates fournou, aardappels uit de oven  € 5.25 
Patates tiganites, friet  € 3.75 
Patata Psiti, gepofte aardappel met kruidenboter  € 5.50 
Gigantes, grote witte bonen  € 5.75
Bamies, okra boontjes  € 5.75
Pita brood extra  € 1.40



57 Gyros, geroosterde reepjes varkensvlees  € 18.50 

58 Gyros Kip, geroosterde reepjes kippenvlees  € 19.50

59 Bifteki gemisto, 
varkensgehakt gevuld met kaas, tomaat en lente ui, geserveerd met gyros

 € 19.50 

60 Souzoukakia, drie gekruide gehaktballetjes, geserveerd met gyros  € 16.95 

61 Santorini-schotel*, varkenssteak en gyros overgoten met pepersaus 
geserveerd met friet

 € 18.75 

62 Kipdijfilet*, overgoten met champignonsaus, geserveerd met friet  € 19.75 

63 Souvlaki Kip, kip met paprika, en ui aan een spies  € 19.75 

64 Souvlaki Elliniko, varkenshaas aan een spies met gyros  € 20.50

65 Souvlaki Mix*, ossenhaas en lamsfilet aan een spies, geserveerd met 
gepofte aardappel, kruidenboter en pepersaus

 € 26.00

66 Paidakia, lamskoteletten  € 26.50

67 Ossenhaas*, met gepofte aardappel, kruidenboter en pepersaus  € 28.00

69 Lamsfilet*, met gepofte aardappel en kruidenboter  € 27.50



70 Hermes-schotel, 
souvlaki, souzouki (gehakt), varkenssteak en gyros

 € 19.00 

71 Boeren-schotel, 
souzouki, souvlaki, lever en gyros

 € 19.00  

72 Athene-schotel, 
2 souzouki, souvlaki en gyros

 € 19.00 

73 Katerini-schotel, 
kipdijfilet, lamskotelet, lamsfilet en gyros kip

 € 22.50 

74 Mylos-schotel, 
souzouki, souvlaki, kipdijfilet en gyros

 € 19.75 

75 Specialiteiten van de kok, 
souzouki, lamskotelet, souvlaki, kipdijfilet en gyros

 € 22.50 

76 Dion-schotel, 
2 lamskotelet, souvlaki en gyros

 € 20.00 



77 Mylos-schotel, 
2 souzouki (gehakt), 2 lamskotelet, 2 souvlaki elliniko, gyros en tzatziki

 € 45.00 

78 Olympos-schotel, 
2 ossenhaas, 2 lamsfilet, 2 lamskotelet, 2 kipdijfilet, gyros kip en vleessaus

 € 59.50 

79
Pieria-schotel, 
2 souzouki (gehakt), 2 varkenshaas, 2 lamskotelet, 2 kipdijfilet, gyros en tza-
tziki

 € 50.00 

80 Dorps-schotel, 10 lamskotelet, gyros en tzatziki  € 55.00 

81 Varkensschnitzel  € 17.00 

82 Kipschnitzel  € 17.50 

83 Pluto, met Ossenhaas  € 16.50 

84 Donald, met Souzouki (gehakt)  € 10.50 

85 Minnie, met souvlaki Elliniko (spies)  € 10.50 

86 Mickey, met kipdijfilet  € 10.50 

87 Bugs Bunny, met gyros  € 10.50 



88 Kalamarakia, inktvis, gefrituurd  € 19.75 

89 Solomos, gegrilde zalmfilet  € 22.50 

92 Garides, 5 gegrilde ongepelde gamba's  € 25.75 

94 Tsipoura, dorade van de grill  € 22.75

95 Psaria pikilia, viscombinatie van gebakken inktvis, 
3 gegrilde gamba's en zalmfilet

 € 27.50 

TIGANAKIA
PANNETJES
geserveerd met frites en garnituur

96 Gyros in pepersaus  € 18.75 

97 Kipdijfilet in een honing-mosterdsaus  € 22.50 

98

Bekri Meze, 
het gerecht van de dronken man
ossenhaas, varkenshaas en kipdijfilet, in pikante tomatensaus met 
fetakaas, afgeblust met metaxa

 € 26.00 

100 Mylos Speciaal, 
ossenhaas, lamsfilet en varkenshaas in pepersaus of vleessaus

 € 27.75



107 Vegetarische schotel, 
combinatie van verschillende vegetarische hapjes van de chef

 € 18.50 

108
Vegetarische Mousaka, 
gerecht met o.a. aardapelen, aubergine, kaas, 
champignons en fijne béchamelsaus

 € 18.50 

101
Kleftiko, 
traditionele stoofschotel van gekruid lamsvlees, 
kastanjechampignons en aardappels in aluminium folie

 € 23.00 

102 Lamsschenkel, met aardappels uit de oven en aubergine of okra boontjes  € 20.00 

103
To Stifado tis mamas, 
traditionele stoofschotel van konijn, sjalotjes en aardappels uit de oven, 
afgemaakt met rode wijn

 € 20.00

104 Gyros Speciaal, 
gyros met vleessaus en kaas uit de oven, geserveerd met friet

 € 20.00 

105 Gyros Kip Speciaal, 
gyros kip met vleessaus en kaas uit de oven, geserveerd met friet

 € 21.00 

106
Mousaka, 
traditioneel Grieks gerecht met o.a. aardappels, aubergines, kaas, 
rundergehakt en fijne bechamelsaus

 € 18.50 


