
• Pinnen is alleen mogelijk met een Duitse 
bankpas, Mastercard, Visa en Vpay

• Één rekening per tafel
• Bij drukte houdt u rekening met een 

langere wachttijd
• Prijzen kunnen afwijken

S o m e  r u l e s 
b e f o r e  y o u 
j o i n  t h e  f o o d

restolympia



ARTOS

PITA      2.90
Gebakken pitabrood met knoflookboter  
en kruiden

DAKOS       6.30
Griekse bruschetta met tomaten, feta,  
uien & olijfolie

ELIES      2.50
Griekse gemarineerde olijven

SALATES

CHORIATIKI 6.30
Griekse boeren salade                
ADD FETA  0.60

POLITIKI          3.50
Griekse witte koolsalade

PATZARI BURRATA CARPACCIO 12.50
Flinterdun gesneden rode bieten met burrata, 
pistache, basilicumpesto & crumbled feta.

SALATA KARPOUZI  8.10
Watermeloen salade met feta,  
limoen & sesam.

ROKA                                         8.30
Rucola met gedroogde tomaten,  
Graviera kaas & granaatappel.

A L O I F E S

TZATZIKI        5.10
Yoghurtcrème met pure olijfolie 
en knoflook

TARAMAS        5.20  
Gerookte viskuit tapenade

FAVA SANTORINIS          5.30
Greek Fave met gekarameliseerde  
uien & kappertjes

MELITZANOSALATA       5.30
Gerookte aubergine tapenade afgewerkt  
met een vers uitje & kalamon

CHTIPITI                     5.30
Fetamousse met geroosterde paprika  
afgewerkt met pijnboompitten & waterkers.

Tapenades Brood

Salades

P I K I L I A

GEEN KEUZE  13.20 p.p.

KUNNEN MAKEN?   
      Laat u verrassen met diverse 
Griekse specialiteiten
      

vanaf 2 personen 
te bestellen.

M E N U



T Y R I A

SAGANAKI              8.30
Fetakaas in een krokant jasje geserveerd  
met sesam en vijgenjam

KATSIKISIO           7.90
Gebakken geitenkaas met rucola en  
honing-mosterd saus

FLORINIS               7.90
Gevulde rode paprika gegratineerd  
met 2 soorten kaas

HALLOUMI FRIES                7.80
Gebakken halloumi kaassticks met  
sumacsaus en granaatappel

GREEK CHEESE CIGARS        8.20
Halloumi & Graviera kaas gerold in  
bladerdeeg met honing & pistache

T H A L A S S I N I A

OCHTAPODI 13.40
Gegrilde octopus met Fava Santorini  
& olijfolie

KALAMARAKIA 8.50
Gefrituurde baby calamaris met tzatziki

KALAMARIA 7.40
Gepaneerde inktvisringen met  
limoenmayonaise

GAVROS        6.90
Kruidige gebakken sardientjes met  
yoghurtsaus

GARIDES      9.80
Gambas met lente ui in ouzo - knoflook  
marinade

GARIDES SAGANAKI         10.30
Gebakken scampis in tomaten feta saus  
& afgeblust met witte wijn

OCHAPODI CARPACCIO        13.40
Flinterdunne gemarineerde octopus met  
frisse flower salade, paprika snippers  
& limoendressing

CHTENIA 11.20
Coquilles op een bedje van beluga linzen  
afgeblust met een creme saus van boter  
& citroen

Vis

Kaas

We love
AGAPAME

KEFTEDES                 7.20
Wentelteefjes van verschillende groenten met 
munt-yoghurt dip

KEFTEDAKIA          8.10
Smyrneische gehaktballetjes in huisgemaakte 
tomatensaus & feta

GIOUVETSI             8.90
Slow cooked rund met spaghetti in  
tomaten-graviera saus

KOLOKITHAKIA.         7.10
Gebakken courgette met Yoghurt munt saus

PEPERONIA PSITA     7.90
Gegrilde peperonis met knoflook

MOUSAKAS     9.80
Traditionele Griekse ovenschotel met  
aubergines, gehakt & aardappelen

FALAFELBITES           8.20
Falafel geserveerd met tahinicreme  
& groentechips

TYROPITAKIA               7.80
Filodeeg triangles gevuld met feta geserveerd 
met honinglimoen saus, sesam & waterkers

SPANAKOFTEDES            7.50
Gefrituurde spinazieballetjes met  
feta-paprika mousse

BRIAM          5.90
Gebakken groenten met sesam

PATATES KEFALOTYRI    4.10
Handgesneden frietjes met graviera  
& oregano



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

S o r r y
&  t h a n k s 
f o r  u n d e r -
s t a n d i n g .

O L Y M P I A

PAIDAKIA       17.90
Gegrilde lamskoteletjes met Briam, 
tzatziki & friet

STIFADO         15.30
Stoofschotel met slow-cooked rundvlees en 
sjalotten in een rode wijnsaus

GEMISTO FILETO        18.30
Varkenshaas gevuld met feta op een bedje van 
gegrilde groenten geserveerd met frietjes

ARNISTO FILETO.           21.50
Lamsfilet van de grill op een bedje van  
gegrilde groente met handgesneden frieten

BIFTEKI             16.70
Gehakt gevuld met feta, tomaten, pepperonis 
& mosterdcrème geserveerd met frieten

TIGANIA.   16.80
Varkensmedallions in een witte wijn-room 
saus met spaghetti & rucolla ( kan ook met 
frietjes)

O L Y M P I A

TSIPOURA   19.50
Vers gegrilde dorade met verse frietjes in een 
citroenolie geserveerd met kleine Griekse 
salade

SOLOMOS     19.60
Gegrilde zalmfilet op een bedje van gegrilde 
groente met verse frietjes en een citroensaus

CATCH OF THE DAY            DAGPRIJS 
Vraag aan een van onze collega’s 
wat onze vangst van de dag is.

Exclusives Meat

Exclusives Fish

Alle hoofdschotels worden 
geserveerd met een kleine 
Griekse salade



SOUVLAKIA

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.

PARADOSIAKO
Traditionele Griekse souvlaki

KOTOPOULO
Blije kipsouvlakis

GARIDES
Gambas met chili en limoen op een stokje

ZARZAVATIKO
Groentensouvlakis
Voor de gezonde onder ons

O L Y M P I A

GYROS     13.90
Gyros met huisgemaakte tzatziki & frieten

GYROS MIX   14.90
Gyros met calamaris, tzatziki & frieten

METAXA GYROS     15.90
Gyros in cremige metaxasaus ( à la chef)  
overbakken met kaas en geserveerd met frietjes

OUZO SCHOTEL       15.30
Gyros, souvlaki, Suzuki, steak met  
tzatziki & frieten

SPECIAAL SCHOTEL  17.50
Gyros, lamkotelet, souvlaki, Suzuki, kipfilet en 
steak geserveerd met friet & tzatziki

OLYMPIA SCHOTEL 19.00 p.p.

(VANAF 2 PERSONEN TE BESTELLEN)
Gyros, souvlaki, Suzuki, lamkoteletten,  
varkenssteak, kipfilet geserveerd met friet,  
rijst & tzatziki

POSEIDON SCHOTEL            21.00 p.p.

(VANAF 2 PERSONEN TE BESTELLEN) 
Gyros, souvlaki, kipfilets, calamaris, scampi’s 
& gegrilde zalmfilet geserveerd met friet, rijst 
& tzatziki

Streetfood Klassiekers

Alle hoofdschotels worden geserveerd 
met een kleine Griekse salade.

K I D S  M E N U
 10.90
GYROS
SOUVLAKIA
KIPNUGGETS
CALAMARIS
KEFTEDAKIA 

Alle kindergerechten worden 
geserveerd met frietjes, 
zelfgemaakte appelmoes, 
coleslaw en surprise.



D E S S E R T S

BAKLAVAS         6.50
Kataifi en bladerdeeg laagjes met 
honingsiroop en walnoten 
geserveerd met vanille-ijs en slagroom.

YIAOURTI   5.30
Griekse Yoghurt met honing en 
een mix van verschillende noten.

SOKOLATOPITA    5.80
Homemade Nutella-zeezout brownie 
geserveerd met vanille-ijs.

CHEESECAKE       6.20
Mascarpone cheesecake met 
frambozensaus.

LOUKOUMADES        5.90
Traditionele Griekse honing 
balletjes met walnoten chrunch.
(De Griekse versie van mini oliebollen)

GREEK MAGNUMPOPS 
MADE BY SWEETSLOVERS      6.50
Deze speciaal ontworpen magnumpop voor 
Olympia heeft een Griekse Yoghurt smaak van 
de buiten kant en de binnenkant een zoete 
verassing. #instagramwaardig

KINDERIJSJE      4.50

Something sweet

Tasty


