Schotels vanaf 2 personen
Prijs per persoon

Eros

Souzouki, varkensfilet, kipfilet, l
amskotelet en giros

€22,90

Kreata kai psaria (Vlees en vis)

€23,90

Elliniko trapezi (Griekse tafel)

€24,50

Kipfilet, suflaki, giros, zeebaarsfilet,
inktvis en garnalen
Een samenstelling van wisselende
gerechtjes

Maaltijdsalades / Vegetarisch
Salata me tiganitifeta

€17,50
Vegetarisch maaltijdsalade, krokant gebakken
fetakaas met honing en walnoten

Salata me garides

€19,50

Salata me moscharisio fileto

€19,90

Maaltijdsalade met gebakken gamba’s
Maaltijdsalade met ossenhaaspuntjes

Gortofagiko piato

€17,90
Vegetarisch diverse koude en warme gerechten

Kindermenu
Asterix en Obelix

Suflaki, friet, rijst, appelmoes en mayonaise

€11,50

Tarzan
€11,50
Souzouki, friet, rijst appelmoes en mayonaise
Pluto

€11,50

Tom en Jerry

€11,50

Kipfilet, friet, rijst appelmoes en mayonaise
Giros, friet, rijst appelmoes en mayonaise

Grieks restaurant Anemos
Zomerkade 164
1273 SR Huizen
035 525 32 48

www.anemoshuizen.nl

Openingstijden

Maandag gesloten
Dinsdag gesloten
Woensdag 17.00 - 21.30
Donderdag 17.00 - 21.30
Vrijdag
17.00 - 21.30
Zaterdag 17.00 - 21.30
Zondag
17.00 - 21.30

ANEMOS

AEInNO
DINER

Koude voorgerechten
Kruidenboter

€ 3,50

Tzatziki

€ 5,90

Carpaccio

€ 9,50

Roomboter met verse kruiden

Griekse yoghurt, komkommer en knoflook
Ossenhaas met rucoladressing, Parmezaanse
kaas en pijnboompitten

Solomos

Gerookte zalm gevuld met fetamousse

Garidosalata

Garnalencocktails

€ 8,90
€ 8,50

Choriatiki

€ 8,25

Tirosalata

€ 7,50

Griekse salade met feta en olijven
Pikante fetamousse

Melitzanosalata

€ 7,90

Feta

€ 7,50

Tarama

€ 7,90

Luchtige mousse van gestoofde aubergine en
knoflook
Griekse kaas

Luchtige viskuitmouWsseW

Warme voorgerechten
Rolakia gemista me feta

€ 8,90

Kefthedes

€ 7,90

Bladerdeegrolletjes gevuld met manouri
(fetakaas), honing en walnoten

Gehaktballetjes in champignon-tomatensaus

Loukaniko

Griekse gegrilde worst met paprikasaus

Spanakotiropita

Filodeeg gevuld met spinazie en feta

Tiganiti Feta

Krokant gebakken schapenkaas

Kolokithokeftedes

Gebakken courgetteballetjes met tzatziki

Midia

€ 7,25

Suflaki kota

€17,25

Garides / Midia Saganaki

€10,90

Spies van ossenhaas en varkenshaas
geserveerd met champignonsaus

Suflaki mix

€21,50

Tiganites garides

€10,50

Gemisto psaronefri

€21,50

Kalamarakia

€ 8,25

Suflaki psaronefri

€20,50

Bougiourdi

€ 8,25

Gebakken gepaneerde mosselen met
knoflooksaus
Garnalen of Mosselen uit de oven met
tomatensaus en gesmolten fetakaas

Gebakken garnalen met knoflooksaus
Gebakken inktvisringen met knoflooksaus
Griekse feta in tomatensaus uit de oven

Hoofdgerechten

€ 7,25
€ 8,50
€ 7,50

Gevulde varkenshaas met feta geserveerd
met paprikasaus
Spies van varkenshaas geserveerd met
paprikasaus

Arnaki fileto

€22,50
Lamsfilet met gegrilde groente geserveerd met
tzatziki of paprikasaus

OVEN EN PANGERECHTEN

GRILLGERECHTEN

Moussaka

€17,90

Arnaki

€20,50

Bekri meze

€19,90

Tigania kotopoulo a la crème

€19.90

Giros
Geroosterde stukjes varkensvlees
van het spies
Irini

€16,90

Lamsschouder met aardappelen uit de oven

Gemisto bifteki

€17,50

Gebakken stukjes varkenshaas, ossenhaas,
Griekse worst met paprikasaus afgeblust
met Metaxa (incl. friet en rijst)

2 souflaki en giros

Gekruid gehakt “gevuld met feta” en giros
Paidakia
Lamsracks

€16,25

€22,50

Aubergine, aardappel, gehakt en
bechamelsaus (incl. friet en rijst)

Gebakken stukjes kipfilet met champignons,
paprika in roomsaus met rijst

Odysseas

€17,50

Kokschotel

€18,50

Dimitri

€18,90

Gefrituurde inktvisringen

Mix-grill

€22,25

Gebakken gamba’s

Anemos burger

€18,90

Gegrilde zalmfilet

Suflaki, souzouki en giros

€ 8,25

Spies van kipfilet met tzatziki

Suflaki, varkensfilet en giros
Moussaka, varkensfilet en giros
Suflaki, lamsrack, souzouki, kipfilet en giros
Pita, Gevulde burger met feta en kaas,
tomaat, spiegelei en giros

Fileto

Ossenhaas met champignonsaus

€22,50

VISGERECHTEN
Calamaria

€18,50

Garides

€21,50

Solomos

€18,50

Lavraki

€21,50

Garides kia calamaria

€19,50

Gegrilde zeebaarsfilet

Gamba’s en inktvisringen

