
Gerechten om mee te nemen
Dit kaartje is nagenoeg gelijk aan de spijskaart van Irodion. Bestellingen om af te halen 

in het restaurant, maken we zo spoedig mogelijk. Telefonische bestellingen, proberen we op 

de afgesproken tijd (bijna) klaar te hebben staan. Onze menukaart; ook op www.irodion.nl.

Voorgerechten en saladers - alle voorgerechten met brood

1. Feta warm, echte Griekse schapenkaas, uit oven, gekruid   6,95

2. Keftedes, warme gehaktballetjes in saus    7,25

3. Tzatziki, Griekse roomyoghurt met kno昀氀ook en komkommer als extra
 gerecht of vooral met brood      6,25

301. Carpaccio van ‘t rund, pijnboompitjes dressing en Griekse schapenkaas 9,95

4. Tarama, zachte vismousse van rode ‘kaviaar ’ gemaakt

 Een delicatesse       6,95

5. Serano ham met meloen      9,95

501. Kalamaria Tiganita, malse gebakken inktvisringen met kruidensaus  7,25

6. Dolmadakia, drie warme met vlees en rijst gevulde wijnbladeren  7,25

601. Tonno salata, tonijnsalde 昀椀jn aangemaakt    7,75

7. Melitsana salata, een heerlijke frisse en verse aubergine salade  8,25

701. Manitaria, in boter en kruiden gebakken champignons   7,25

8 . Manitaria Tiri, champignons uit de oven met romige saus, gegratineerd

 met kaas        7,50

801. Kalamaria salata, (pijlstaart) inktvissalade, de kleine zachte ringetjes 9,25

9. Zalm carpaccio       9,95

10. Tonno Thessaloniki, rode tonijn carpaccio met zeezout, peper,

 gebakken ui, en aceto balsamico     9,25

15. Griekse salade       5,25

16. Boutero, kruidenboter en brood     3,95

17. Tiri Sachanaki, gebakken Griekse oude Kaas    8,95

56. Australische Black Angus ossenhaas, 2x100 gr. met stroganoff rijst en friet 29,50

57. Boeren schotel, 1 su昀氀aki, 1 suzuki, lever, gyros, bonensalade, rijst  17,00

59. Hermes Alpha, suzuki, su昀氀aki, schritzel, gyros, rijst, frites, tzatziki  18,95

62. Athene schotel, 2 suzuki, 1su昀氀aki, gyros, en rijst    16,50

63. Irodion schotel, vijf soorten vlees, suzuki, lamskoteletje, gyros, su昀氀aki
 en kip昀椀let met saus. Rijst en tzatziki. Kan ook voor meer personen.  20,25 p.p.

65. Varkenshaas met rijst, frites en Champignon- roomsaus   19,95

66. Specialiteit van de kok, maussaka, stukje varkenshaas, lamskoteletje,

 su昀氀aki, gyros, fetakaas, tzatziki en rijst     20,50 

69. Herodes Attika schotel, schotel vernoemd naar de bouwmeester van  23,95 p.p.

 het Irodion in Athene ver昀椀jnde combinatie van zalm, scampi, lams昀椀let,
 gyros en varkenshaas, kruidenmayonaise, rijst en frites. (min. 2 pers.)

70. De muzen schotel, als de drie muzen door onze keuken waren, kunt u  23,95 p.p.

 de volgende luxe combinatieschotel verwachten. Biefstuk, schnitzeltjes,
 gyros en dolmades. Als vis; scampi en Griekse kibbeling en frites.

 Drie sauzen maken het compleet. (minimaal 2 pers.)  

Toelichting Crillades: Bij grilleren wordt vlees direct dichtgeschroeid. Vleessappen blijven 

zo behouden. Echter, door het ontbreken van vetten als olie en boter, koelt het snel af.

De ‘‘klassieken’’ & vegetarische schotels

75. Moussaka, met rijst en salade met. Moussaka is een traditionel gerecht  16,75

 uit de oven. Het is opgebouwd uit laagjes aardappel, aubergine, kaas

 en gekruimeld gehakt. Het geheel overdekt met een 昀椀jne crème
 béchamel.

77. Lamsschenkel-(bout) op grootmoeders wijze, met Griekse   17,75

 gesmoorde aardappeltjes     

78. Stifado - traditionele vleesstoofpotje met sjalottensaus en kriel  18,25

80. Kotopulo Trikala, 2 kipsu昀氀aki (spiesjes) en 3 kipkluifjes   16,95  

 Met tzatziki en rijst

81. Vegetarisch ‘Margarita’- verrassend vegetarisch -vraag info-  17,25

82. Vegetarisch Varié, gegrilde paprika, sachaniki, aubergine, gigandes,  17,25

 aardappeltaartje, Bladerdeegjes; Tiro’pitta & Spanako-tiro’pitta.

 gevuld met fetakaas en combi feta spinazie. Mozzarella stickje,

 frites en boerensalade

83. Griekse spaghetti - met tomatensaus en geraspte kaas   10,95
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Psaria, vishoofdgerechten - alle hoofdgerechten met kleine griekse salade

* zie ook combi’s vis/vlees

30. Paketto Psaria, vispakketje van zalm, kabeljouw, zeewolf en scampi,

 smakelijk gesmoorde in folie, geserveerd met griekse aardappeltjes  19,25

31. Hellenica Midia, grote Griekse mosselen in de schelp uit de

 oven met kruidenboter en witte wijn. Geserverd met frites   18,50

32. Solomos Grillee, gegrilde verse zalm昀椀let met kruidensaus en rijst  19,50

34. Aphrodite schotel, Afrodite ‘schoonste der schonen’; twee persoons

 gevarieerde luxe visschotel met zalm昀椀let, Griekse kibbeling,
 pangasius-tong-昀椀let, scampi en calamares. Twee sauzen en 
 aardappeltjes (minimaal 2 personen)     23,95 p.p.

35. Kalamaria, malse gebakken inktvisringen, met kruidensaus en rijst  16,25

36. Scampi, 6 easy peal gebakken scampi met kruidensaus.

 Geveserveerd met friet en rijst     22,95

37. Glossa, gebakken zeetong      18,75

38.	 Pangasius	tong昀椀let, gegrild. Geserveerd met frites en kruidensaus  17,95

11. Pikilia, Griekse hapjesschotel, rijk gevarieerd, een selectie van

 vis en overig       13,25

12. Scampi mé Boutero, 4 scampi in kruidenboter gebakken   10,95

1201. Octopus van de grill      9,95

13. Midia, gebakken mosseltjes met kruidensaus    8,50

1301. Feta Sachanaki, gebakken fetakaasje -warm- met apart

 geserveerde zoutje      9,75

14. Bladerdeegjes, gevuld met fetakaas en combi feta / spinazie  7,95

1401. Kolokithi & Melitsana, in beslag gebakken aubergines en courgette

 met pittige kno昀氀ookdip      7,75

Diverse soepen, de kleine gerechten pagina, menu’s en diverse arrangementen,

alleen in het restaurant op de menukaart.

Vervolg voorgerechtens - met brood

22. Rijst, aangemaakt       2,50

23. Griekse gesmoorde aardappeltjes, uit de oven   3,95

24. Pommes frites       4,00

25. Appelmoes       0,95

26. Gigandes, grote witte olifantsbonen in saus    4,00

27. Gepofte aardappel uit de oven, 15 minuten    2,75 

28. Mayonaise       0,95

Extra bijgerechten

302. Kruidenmayonaise, bij vis en grillades     2,00

303. Micro Zaziki, de broemde griekse kno昀氀ooksaus    3,75

305.	 Kno昀氀ooksaus koud -salsa skordo- op mayonaisebasis   1,95

306. Champignonroomsaus warm o.a. bij deverse vlees   2,75

307. Stroganoff saus -salsa kafteri- past bij alle witvleesgerechten  2,75

308. Béarnaise, ver昀椀jnde Franse saus bij vlees en gebakken vis   2,75

309. Groene pepersaus, koud      1,95

Extra bijgerechten

Rood genummerde gerechten, vormgen in het restaurant, het voordelige 
3 gangen keuze menu à 26,50.

De Chef Kok en zijn team, vraagt u beleeft geen wijzigingen in de schotels te verlangen.

Wilt u bijv. frites in plaats van rijst, vraagt u dan om een schaaltje frites -zie bijgerechten.

Hoofdgerechten -voornamelijk- van de grill
- alle hoofdgerechten met kleine griekse salade

41. Bifteki traditioneel, met kruiden en kaas gevuld gehakt. Tzatziki

 en aardappelgratin      16,50

42.	 Su昀氀aki,	vleesspiesjes, gyros, tzatziki, rijst en frites    16,95

43. Gyros, geroosterde reepjes varkensvlees, rijst, frites en tzatziki  17,50

4301. Halfje gyros als bovenstaand     12,75

44.	 Su昀氀aki	speciaal,	grote luxe vleesspies met tomaat paprika, gyros,
 rijst, frites en tzatziki       18,95

46.	 Lams昀椀let	‘‘exclusief’’, met kruitenboter & gepofte aardappel  24,00

4601. De kleine versie, met 2 lams昀椀lets     14,95

47. Spare Ribs op Mediterrane wijze, met kno昀氀ook en groene   17,95

 kruiden gemarineerd. Gebakken in de oven en geserveerd met

 frites en een trio van sausjes

48.  Zie kindermenu.

49. Lamskoteletjes, 6stuks geserveerd met rijst    22,95

51. Mixed Grill Chef’s keuze, vijf verschillende soorten vlees

 De Chef Kok bepaalt- tzatziki, rijst en frites    21,50

52. Gyros Klokotos, gyros in een romige kruidensaus en kaas uit de oven

 gerserveerd met frites      17,95

55. Tournedos uit Zuid - Amerika met stroganoff, rijst en friet   23,50


