MENU
ARTOS

Brood

ALOIFES

Tapenades

PITA	2.90
Gebakken pitabrood met
knoflookboter en kruiden

TZATZIKI		 5.10
PSOMI	2.90

Yoghurtcrème met pure olijfolie
en knoflook

Stokbrood met kruidenboter

TARAMAS	5.20

PIPERIES & ELIES	4.90

Gerookte viskuit tapenade

Stokbrood met tzatziki,
kruidenboter, olijven en peperonis

SKORDALIA	4.80
Traditioneel Griekse knoflookpulp

DAKOS	6.30

TRIAS	7.30

Griekse bruschetta met tomaten,
feta, uien olijfolie en basilicum

Tzatziki, taramas & skordalia

TZATZIKI PATZARI	5.30
Onze alternatieve tzatziki met
rode bieten en groentensticks

SALATES

Salades

PATZARI-FETA	5.50

PIKILIA

Rode bieten met feta, sesam en honing

CHORIATIKI	6.30
GEEN KEUZE
11.90
KUNNEN MAKEN?	

p.p.

Griekse boerensalade

Laat u verrassen met diverse

POLITIKI	3.50

Griekse specialiteiten

Griekse witte koolsalade


PATZARI	3.80
Rode bieten gemarineerd in
olijfolie en knoflook

ROKA	7.60
Rucola met gedroogde tomaten,
feta & granaatappel

Ook vegetarisch
te bestellen

KALE
Boerenkoolsalade met walnoten,
appel, gravierakaas en homemade
dressing

7.80

TYRIA

MAGIREFTA

Griekse keuken

Kaas

SPETZOFAI PILIOU	8.10

BOUGIOURDI	8.40

Boerenworst met verse groenten
en tomatensaus uit de pan

Pikante kaasmix uit de oven
met tomaten & paprika

GIGANTES FOURNOU	5.30

SAGANAKI	6.90

Witte bonen in een huisgemaakte
rode saus

Gepaneerde fetakaas

PAPOUTSAKI	7.20

Gebakken geitenkaas met rucola
en honingdressing

KATSIKISIO	7.70
Gevulde aubergine uit de oven met
granaatappel, munt & feta

FLORINIS	7.90
KEFTEDES	6.40
Wentelteefjes van verschillende
groenten met munt-yoghurt dip

Gevulde rode paprika gegratineerd
met 2 soorten kaas

GRAVIERA KATAIFI	7.40
KEFTEDAKIA

6.90

Graviera in kataifi deeg met honing
en limoen

8.90

Gebakken kaassticks met yoghurtsaus
en granaatappel

Smyrneische gehaktballetjes in
tomatensaus

HALLOUMI FRIES	7.80
GIOUVETSI
Slow cooked rund met spaghetti
in tomaten-feta saus

LACHANIKA

Groenten

THALASSINIA

Vis

OCHTAPODI
KOLOKITHAKIA SKORDALIA

6.70

Gegrilde octopus met fava en olijfolie

7.60

Gefrituurde baby calamares

13.40

Gebakken courgette met knoflookpulp

KALAMARAKIA
PEPERONIA PSITA
Gegrilde peperonis in folie
met knoflook

KALAMARIA

BRIAM	5.90

Gepaneerde inktvisringen
met citroenmayonnaise

8.50

7.40

Gebakken groenten met sesam

GAVROS	6.90
DOLMADAKIA	5.90
Wijnbladen gevuld met rijst
geserveerd met tzatziki

Kruidige gebakken sardientjes
met yoghurtsaus

GARIDES
PIPERIA GEMISTI

6.80

Gegrilde rode paprika met
feta en olijfolie

GARIDES SAGANAKI

KOUNOUPIDI		 6.10

Gebakken scampis in tomaten
feta saus

Bloemkool uit de oven met
feta en limoensaus

BAKALIAROS SKORDALIA

MANITARIA		 8.10

Gepaneerde kabeljauwfilet met
citroen en knoflookpulp

Gevulde paddenstoelen
met lenteui en room

9.80

Gambas in ouzo-knoflook marinade

10.30

9.60

AGAPAME

We love

TIGANIA

9.90

Varkensmedallions in een witte
wijn-room saus met spaghetti

KLEFTIKO

10.40

buidelzakje gevuld met draadjesvlees
( rund ), feta en groenten

MOUSAKAS

Ook vegetarisch te bestellen

9.80

Traditionele Griekse ovenschotel met
aubergines, gehakt en aardappelen

KREPA SPANAKI

8.70

Gegratineerde crêpe met spinazievulling

MANITARIA KIMAS

8.10

Gevulde paddenstoelen met gehakt en kaas

BIFTEKAKI	6.70
Gehakt met 2 soorten kaas en gedroogde
tomaten, daarbij pita en tzatziki

GYROS MEZE

6.00

Kleine portie gyros met tzatziki en rode uien

BOUREKAKI

6.90

Aubergine kroketten met puréén ham

SYNODEYTIKA

Bijgerechten

PATATES FOURNOU	4.10
Aardappelen met rozemarijn gebakken
in olijfolie

PATATES KEFALOTYRI	4.10
Handgesneden chips met oregano
en graviera

Sorr y
& thanks
for understanding.

KRITHARAKI	4.80
Orzo in tomatensaus met feta

PATATAES TIGANITES

1.80

Kleine portie frieten

RYZI	3.10
Rode djuvec rijst

SPANAKI	3.90
Bladspinazie met uien

Het is uiteraard mogelijk
om hoofdgerechten te
combineren met meze
gerechten. Houd hierbij
gelieve rekening met een
iets langere bereidingstijd.

SOUVLAKIA

Streetfood

Onze souvlakis zijn vanaf twee
stuks te bestellen. Ook leuk om
te delen. 2 stuks | 13.30 & elke
souvlaki extra is € 4,00. Alle
souvlakis worden geserveerd
met pita, choriatiki en dip

PITES

Streetfood

PITA GYROS XL

10.00

Gyros in Pita met tzatziki, tomaat,
sla, uien en frietjes

PITA KOTOPOULO XL

10.00

Kipfilet in Pita met mosterdmayo,
tomaat, ui, sla en frietjes

PITA VEGA XL

10.00

Gebakken groenten in pita met
tzatziki, tomaat, sla, uien en frietjes

O LY M P I A

Klassiekers

GYROS	13.70
Gyros met huisgemaakte tzatziki
en frieten

GYROS MIX	14.10
Gyros met calamares, tzatziki en frieten

METAXA GYROS	15.20
Gyros in crèmige metaxasaus,
overbakken met kaas geserveerd
met frieten

SOUVLAKIA	12.90
2 souvlaki met tzatziki en frieten

PARADOSIAKO

METEORA SCHOTEL	14.20

Traditionele Griekse souvlakis

Gyros met souvlaki geserveerd met
tzatziki en frieten

volgens Jim de beste van heel Limburg

KOTOPOULO

OUZO SCHOTEL	15.30

Blije kipsouvlakis

Gyros, souvlaki, suzuki, steak met
tzatziki en frieten

LOUKANIKO
De enige echte Griekse
boerenworst souvlakis
Tip: past goed bij bier

SPECIAAL SCHOTEL	17.50
Gyros, lamssouvlaki, souvlaki, suzuki,
kipfilet en steak met tzatziki en friet

GARIDES

OLYMPIA SCHOTEL 2 PERS.	38.00

Gambas met chili en avocado
op een stokje

Gyros, 2 souvlaki’s, 2 suzuki’s,
2 lamssouvlaki’s, 2 varkenssteaks,
2 kipfilets, frieten, rijst en salade

ZARZAVATIKO
Groentensouvlakis

POSEIDON SCHOTEL 2 PERS.

Voor de gezonde onder ons

Gyros, 2 souvlaki’s, 2 kipfilets, calamares,
scampi’s, zalm, frieten, rijst en salade

42.00

O LY M P I A

Exclusives Meat
PAIDAKIA

17.90

Gegrilde lamskoteletjes met
ratatouille en tzatziki

STIFADO

BAKALIAROS	18.90
Kabeljauwfilet uit de oven met
knoflook en citroenolie, geserveerd
met pilafi-rijst

LAVRAKI

19.50

Gegrilde zeebaars met verse spinazie
en feta

15.30

Stoofschotel met rundvlees en
sjalotten in wijnsaus

GEMISTO FILETO

18.30

Varkenshaas gevuld met feta op
een toren van gegrilde groenten
geserveerd met frieten

DE S SERT S

ARNISIO FILETO	21.50
Lamsfilet van de grill op een bedje
van verste roomspinazie geserveerd
met rozemarijnaardappelen

BIFTEKI

Something sweet
BAKLAVAS

16.70

Gevuld gehakt met feta, edamer,
tomaten, pepperonis en mosterdcrème
geserveerd met frieten

RAVANI
18.90

Ingelegde kokoscake geserveerd
met vanilleijs en slagroom

Slow cooked lamsbout met orzo in
tomaten-graviera saus

YIAOURTI

FILETO

15.60

Griekse yoghurt met honing en een
mix van verschillende noten

KRITHAROTO

Varkenshaas of kipfilet met kastanjechampignonsaus en frieten

6. 50

Kataifi en bladerdeeg laagjes met
honingsiroop en walnoten geserveerd
met vanilleijs en slagroom

EKMEK KATAIFI

5.90

5.30

5.70

Kataifi deeg met walnoten, kaneel
en roomijs

CREPA SOKOLATA

5.60

Huisgemaakte crèpe met
chocoladepasta en Oreo cookies

SOKOLATOPITA

O LY M P I A

Exclusives Fish

CHEESECAKE
Mascarpone cheesecake met
frambozensaus

TSIPOURA

19.50

Vers gegrilde dorade met
rozemarijnaardappelen in citroenolie

SOLOMOS

19.60

Gegrilde zalmfilet op avocado,
tomaat en rode ui geserveerd met
spaghetti verde

GARIDOMAKARONADA

18.40

Gambas met spaghetti in mediteraanse
gruyere anijs saus

5.80

Homemade Nutella-zeezout brownie
trademark @Livin´ Room Maastricht

6.20

