
Kerstmenukaart 

Hartelijk welkom bij
“Grieks specialiteiten restaurant Parthenon”

Speciaal tijdens de kerstdagen voeren 
wij voor u een feestelijke menukaart 

met gerechten die passen 
bij de warme dagen van Kerstmis.

Desserts
31. Tiramisu

 Op Griekse wijze bereid met korfu likeur, Kumquat 

 en een bolletje vanilleroomijs met slagroom. 11,95

32. Karidopita 

 walnoten taartje met een bolletje vanille ijs en slagroom.  11,35

33. Brownie 

 met chocolade mascarponemousse en aardbeien. 11,95

34. Giaourti tis Stanis

 Griekse yoghurt met honing, walnoten en slagroom. 11,50

35. Pagoto caramella

 vanilleroomijs met nootjes, karamelsaus en slagroom.  11,00

36. Pagoto kerasia

 vanilleroomijs met amarena kersen en slagroom.   12,75

37. Dame blanche 

 vanilleroomijs met chocoladesaus en slagroom. 11,95

38. Kinderijsje 

 speciaal voor de kleintjes. 10,00

39. Sakis Coupé

 cheesecake met een topping van bosvruchtjes.   12,95

40. Baklava 

 bladerdeeg gebak met noten, honing, 

 een bolletje vanilleroomijs en slagroom. 12,95

       Καλές    γιορτές



Hoofdgerechten
14. Arnaki to wlachou
 lamsboutje met aardappelen, tomaten, feta en
 gesmolten kaas. 27,00
15. Stifado
 mals kalfsvlees met sjalotjes en gereurige kruiden. 25,50
16. Mosgaraki agladia
 ossenhaas met fetasaus, honing en een gestoofd peertje
  in rode wijnsaus. 35,50
17. Santorini Schotel 

kipfi let, bifteki (gehakt gevult met feta), gyros en 
 varkensmedaillon en tzatziki. 26,50
18. Irodion schotel
 3 lamsfi let met pepersaus en gyros. 35,50                                                                               
19. Dorpsschotel  
 varkenshaas, souvlaki, varkenmedaillion, gyros, 
 en champignonsaus. 25,50                                                                                                                   
20. Delphi schotel 
 souvlaki, varkenskotelet, gyros, lamsrack en tzatziki  26,50
21. Psaronefri a la Maria
 gevulde varkenshaas met kastagnes, pijnboompitten, 
 vijgen, getopt met mavrodaphne saus. 28,50
22. Giros speciaal 
 gyros met geurige kruiden, bouquete van groenten,
 gegratineerde kaas uit de pan.    26,95
23. Filet ossenhaas
 ossenhaas van de grill met keuze champignonsaus 
 of pepersaus.  35,50
24. Sakis schotel 
 lams fi let, souvlaki, kipfi let, gyros en tzatziki.  26,50
25. Special Souvlaki
 Een combinatie van varkenshaas en ossenhaas 
 aan het spies met pruimen, cranberry’s, kastanjes 
 en mavrodaphnesause. 32,50
26. Kota tiganaki
 pannetje met stukjes mals kipfi let ,groente, rijst, frites 
 en een heerlijk mosterdroomsaus. 26,50
27. Dichtia tou psara  
 2 garnalen, mosselen en kalamarakia met rijst, frites 
 en knofl ooksaus.  26,50
28. Lavraki
 zeebaarsfi let op een bedje van risotto met groente 
 en pesto.  25,50
29. Mousaka (vegetarisch)    
 Vegetarische variant van onze bekende mousaka. 24,95
30. Pediko (tot 12 jaar)
 kindermenu met frikandel, gyros, 
 frites en appelmoes. 15,95

Voorgerechten
1. Carpaccio  
 carpaccio met vinaigrettesaus. 15,75
2. Trio Pita  
 3 fi lodeeg rolletjes gevuld, 1 met spinazie, 1 met gehakt, 
 1 met feta met honing, yoghurt en sesam. 15,50
3. Portobello
 Grote champignon gegratineerd met geitenkaas op een   
 bedje van luxe sla en honing. 12,70
4. Champignons alá Maria     
 gebakken champignons met groente 
 en heerlijke truffelolie. 10,75
5. Feta fournou
 feta uit de oven met knofl ook, tomaat en olijven. 10,95
6. Peponi zambon
 meloen met ardenner ham en verse vruchten. 10,75
7. Garides Cocktail
 Hollandse klassieke garnalencocktail. 13,50
8. Keftedakia
 de bekende Griekse gehaktballetjes in tomatensaus.  11,00
9. Saganaki mix  
 een combi van garnalen, mosselen,in een heerlijke
 roomsaus.  13,50
10. Roola melizana
 gevulde auberginerolletjes met kaasvulling overgoten, 
 tomatensaus en kaas. 11,25
11. Scampi’s
 5x gebakken grote garnalen met knofl ook en tomaat. 16,25
12. Midia tiganita
 gebakken mosselen met feta en ui.  10,25
13. Solomos Carpaccio  
 gerookte zalm getopt met tonijnsalade, kappertjes, 
 rucola en dille mosterd honing dressing. 14,75

alle gerechten worden geserveerd met frites en rijst.
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