
Markt 5, 6131 EK Sittard, Tel: 046-4009960 
 Openingstijden van de keuken: Alle dagen van 16.00 tot 21.00 uur 

Afhaalmenu 
   

 

 Tzatziki 
Carpaccio 
Keftedakia -gehaktballetjes in 
tomatensaus 
Piperies Grill - pittige peperoni 
met dressing en verse knoflook 
Knoflookbrood - met kaas uit de 
oven 
Gebakken Feta - met 
tomatenmarmelade 
Tiganita - aubergines en 
courgettes gebakken in een 
krokant jasje met tzatziki 
Spanakopita – bladerdeeg 
gevuld met spinazie 
Crepa – pannenkoek gevuld met 
4 soorten kaas 
Ansjovis - gebakken met verse 
knoflook 
Kalamarakia - gebakken 
inktvisringen met verse knoflook 
Garides Knoflook -garnalen in 
knoflookboter en kaas uit de oven 
Midia - gebakken mosselen 
Choriatiki - Griekse salade met 
feta 

 

€     5,00  
€    10,25  
€      7,10 
  
€      5,75 
  
€      4,95  
 

€      8,50  
 
€      8,50 
 
 

€      5,50 
 
€      8,10 
  
€      7,95  
 
€      8,50  
 

€      9,95 
 
€      8,50 
€      8,95 

Pitabrood 
Pita Gyros 
Pita Kip 
Rijst in tomatensaus  
Frites 
Mayo, Ketchup, Curry 
Knoflook-, peper-, 
champignon- en metaxasaus 

€      1,50  
€      5,50  
€     6,00  
€      2,50  
€      2,95 
€      0,50 
 
€      2,95  
  
 
 €      
2,95 

Blikje Coca Cola (Zero), Fanta                                          
Fles Imiglikos wit of rood 
Flesje Ouzo 

€      1,80 
€    15,00 
€    10,00 

Baklava 
Chocoladetaart  
Griekse yoghurt - met honing of 
vijgen 
 

€      6,50 
€      6,95 
€      6,95 

Voorgerechten 
Geserveerd met brood 

Extra’s 

Drank 

Desserts 

Gyros schotel  - met frites, rijst en tzatziki 

Gyros uit de oven - metaxasaus, kaas, frites 
en rijst 
Gyros en Kalamaria - met frites, rijst en 
tzatziki  
Mousaka - ovenschotel met aardappelen, 
aubergine, courgette, gehakt en bechamelsaus 
Lamskoteletten 5 stuks - met frites, rijst en 
tzatziki 
Ouzo schotel - gyros, souflaki, 2 souzouki, 
frites, rijst en tzatziki  
Delphi schotel - gyros, souflaki, frites, rijst 
en tzatziki 
Souflaki – 2 souflaki, frites, rijst en tzatziki 

Bifteki – gehakt gevuld met fetakaas 

Kipfilet – gegrild met frites, rijst en tzatziki 

Kipfilet pan – gebakken kipfilet in pikante 
tomatensaus 
Olympia schotel 2 personen – gyros, 2 
souflaki, 2 souzouki, 2 kipfilet, frites, rijst, 
tzatziki 

Athene schotel 2 personen - gyros, 2 
souflaki, 2 souzouki, 2 garnalen, 2 
kalamaria, 2 gegrilde zalm, frites, rijst en 
tzatziki 
Stifado – Lamschenkel met gekarameliseerde 
sjalotjes, frites en rijst   
Sakis schotel – gyros, ossenhaas, lamskotelet 
en kipfilet, frites, rijst en tzatziki   
Ossenhaas - met peper- of champignonsaus, 
frites, rijst en tzatziki 
Vegetarische schotel - paprika gevuld met 
rijst, aardappelen, gigantes, sperziebonen en 
feta 

  
 

€   14,95  
€   17,50  
 
€   16,95  
 

€   15,95 
  
€   23,95  
 
€   17,50 
  
€   16,95 
 

€   14,25 
€   15,95 
€   15,95 
€   18,95 
 
€   39,00 
 
 

€   45,50 
 
 
 
€   19,95 
 
€   24,95  
 
€   24,95  
 
€    16,95 

Hoofdgerechten 
Geserveerd met koolsalade 

Zalm v/d grill – met frites, rijst en 
knoflooksaus 
Visschotel – zalm, kalamaria, garnalen, 
frites, rijst en knoflooksaus 
Kalamaria – gebakken inktvisringen, frites, 
rijst en knoflooksaus 
Garides pan – garnalen gebakken in witte 
wijn met knoflookboter en verse kruiden, 
frites, en rijst 

Garides stifado – garnalen gebakken met 
sjalotjes afgeblust met rode wijn, frites en rijst 

 

Visgerechten 
Geserveerd met koolsalade 

 €   20,50 
 

 €   20,95 
 
 €   16,95 
 

 €   20,95 
 
 

€    22,50 


