VEGA
VOORGERECHTEN

Met brood

Aubergine salade

6.85

Kruidenboter met brood

3.50

Tzatziki

6.25

Griekse salade
Gevulde champignons

7.00
7.50

gevuld met feta
Courgette & Aubergines gebakken

6.95

met tzatziki
Saganaki krokant gebakken feta met

7.75

marmelade

Feta van de grill

7.50

Koerkoeti gesmolten feta met ui,

7.95

peperoni & tomaat
Spanakopita filodeeg gevuld met

6.75

spinazie & feta
Bruschetta met feta

7.50

Manitaria gebakken champignons met

6.75

knoflook
Vegetarische groentesoep

5.00

HOOFDGERECHTEN

KRETA
SINDS 1985

Moussaka vegetarisch

Bestaande uit 4 lagen, aardappel,
aubergine, verschillende
groenten & bechamel saus

www.kretavenlo.com

Met Aardappels, tzatziki, salade & rijst

19.50

KRETA
SINDS 1985

VIS
VOORGERECHTEN

Met brood

Midia korkant gebakken mosselen
Garides krokant gebakken garnalen

www.kretavenlo.com

8.00
10.95

Kalamaria krokant gebakken

8.95

Sardelles krokant gebakken

8.25

sardientjes
6.75

Tarama viskuitsalade gemaakt met

aardappelpuree ''smeerbaar''

HOOFDGERECHTEN
Kalamaria krokant gebakken met

21.50

knoflook/ citroen/ gepofte aardappel
Garides ongepelde garnalen met

24.50

knoflook/ citroen/ gepofte aardappel
Zalmfilet op de huid gebakken met

24.25

knoflook/ citroen/ gepofte aardappel
Doradefilet van de gril met

23.95

knoflook/ citroen/ gepofte aardappel
Jouvetsi Garides garnalen gekookt in

24.50

tomatensaus met feta & knoflook
Thallasa sardines, mosselen en

24.95

kalamaria krokant gebakken met
knoflook en citroen

Met Aardappels, tzatziki, salade & rijst

VLEES
VOORGERECHTEN

Met brood

Dolmades wijnbladeren gevuld met

6.75

rundergehakt & rijst
Griekse salade met gegrilde kipfilet

11.50

(maaltijdsalade)
Vleessoep met groenten
Kippensoep met groenten
Keftedakia gehaktballetjes (runder) in

5.00
5.00
7.25

tomatensaus

HOOFDGERECHTEN
Bifteki gekruid gehakt gevuld

18.50

met feta
Suflaki 3 spiesen van varkenshaas

18.50

Gegrilde kipfilet 3 stuks

19.50

Giros fijn gesneden stukjes varkensvlees

18.50

Giros overbakken met kaas & metaxa-

21.50

saus uit de oven
Giros speciaal met gebakken uitjes,

21.50

champignons & paprika
Giros met kalamaria

20.50

Tiganaki giros giros uit de pan met

19.50

roomsaus
Irapetra giros, bifteki, suzuki & suflaki

20.50

Kreta giros, kipfilet,

20.50

varkensfilet &

suzuki

KRETA
SINDS 1985

Mykonos giros, bifteki,

kipfilet & suflaki
Olympia giros, varkensfilet, suzuki,

21.50

suflaki & lamskotelet
Nicopolis giros, suflaki & spare-ribs

www.kretavenlo.com

21.50

Met Aardappels, tzatziki, salade & rijst

19.50

VLEES
HOOFDGERECHTEN
Psaronefri gegrilde varkenshaas met

20.50

champignons
Dimitra biefstuk, kipfilet & 2

23.25

lamskoteletten +metaxasaus (apart)
Gegrilde lamskoteletten

21.50

Stifado langzaam gestoofd lamsvlees in

21.50

tomatensaus met sjalotten
Arni boeti lamsbout uit de oven in een

23.50

saus van groenten
Gegrilde biefstuk met kaas & roomsaus

24.75

uit de oven
Biefstuk van de grill met gebakken uitjes

24.75

& champignons
Tigani kota kipfilet uit de pan in

22.25

roomsaus
Bifteki gegrild met kaas & metaxa-saus

21.50

uit de oven
Meze toe bekri varkenshaas & kipfilet in

21.25

de pan gebakken met paprika's, ui,
champignons afgeblust met metaxa

KRETA
SINDS 1985

(cognac)
Moussaka bestaande uit 4 lagen;

19.95

aardappel, aubergine, rundergehakt &
bechamel

www.kretavenlo.com

Psaronefri gemisto varkenshaas gevuld

met een saus van feta, tomaat & ui

Met Aardappels, tzatziki, salade & rijst

22.25

VLEES
VOORGERECHT
VANAF 2 PERS

PRIJS P.P.

Meze een combinatie van warme &

10.75

koude hapjes

*aanbevolen voor groepen*

HOOFDGERECHTEN
Griekse tafel een combinatie van

verschillende mezedes

23.00

gecombineerd met gegrild vlees.
*aanbevolen voor groepen*

KRETA
SINDS 1985

Tou magira een combinatie van

verschillende vleesgerechten van de

23.00

grill samengesteld door de chef
*aanbevolen voor groepen*

www.kretavenlo.com

Limanaki visschotel bestaande

uit zalmfilet, doradefilet &

28.95

2 garnalen.

Met Aardappels, tzatziki, salade & rijst

KINDER MENU'S
MET APPELMOES & MAYO

KRETA
SINDS 1985
www.kretavenlo.com

Giros met frietjes

10.75

Bifteki met frietjes

9.75

Suflaki met frietjes

9.75

Zalmfilet met frietjes

11.75

Suzuki met frietjes

9.75

Kipfilet met frietjes

9.75

Biefstuk met frietjes

11.75

EXTRA'S
Bifteki

4.00

Giros

6.50

Suflaki

3.50

Suzuki

3.50

Moussaka

4.90

Tzatziki

4.50

Friet

3.75

Mayonaise

1.30

Feta

5.50

Gigandes

5.50

VRAAG NAAR ONZE
VOLGENDE

Live Muziek.

