


Vervolg voorgerechten - met brood 

1 

11 Pikilia, Griekse rijk gevarieerde hopjesschotel met vis en overig voor 

12 

1201 

13 

1301 

14 

1401 

1 of meerdere personen 

Scampi me Boutere, gebakken scampi's in kruidenboter 

Octopus van de Grill 

Midia, gebakken mosselen met kruidensous 

Feta Sachanaki, gebakken feta met een zoetigheid 

Trio- en Spanakopita, bloderdeegjes gevuld met fetakaas en 

feta/spinazie 

Kolokithi & Melitsana, gebakken courgette en aubergine met een 

pittige knoflookdip 
- - -- -- -

Diverse soepen, de kleine gerechten pagina, menu's en diverse arrangementen, 
alleen in het restaurant op de menukaart. 

Extra bijgerechten 
22 Rijst 

23 Griekse gesmoorde aardappeltjes 

24 Frites 

25 Appelmoes 

26 Gigandes: witte olifantsbenen 

27 Gepofte aardappel uit de oven 

28 Mayonaise 

29 Warme groenten 

Extra bijgerechten 
302 Kruidensaus 

303 Micro T zaziki 

305 Salsa skordo - knoflooksaus 

306 Champignonroomsaus 

307 Stroganoff saus 

308 Béarnaise saus 

309 Warme pepersaus 

14,00 p.p. 

10,95 

10,50 

8,75 

9,95 

8,00 

8,00 

2,75 

3,95 

4,50 

1,50 

4,25 

3,75 

1,00 

4,00 

2,25 

3,75 

2,25 

2,75 

2,75 

2,75 

2.75 

De Chef Kok en zijn team vragen u beleefd geen wijzigingen in de schotels te verlangen. 

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

- - -- ----

Rood genummerde gerechten vormen in het restaurant het voordelige 3 gangen keuze menu. 
€27,50 per persoon op Dinsdag - Woensdag - Donderdag - Zondag 

of €30,50 per persoon op Zaterdag 

Vishoofdgerechten - alle hoofdgerechten met kleine griekse salade 

*zie ook combi's vis/vlees

30 

31 

32 

34 

35 

36 

37 

38 

Pakketo Psarla, vispokketje van zalm, kabeljauw, zeewolf en scampi. 

Geserveerd met gesmoorde aardappelen 

Hellenica Midia, grote mosselen in de schelp in kruidenboter en 

witte wijn uit de oven. Geserveerd met frites 

Solomos Grillee, vers gegrilde zalmfilet met kruidensous en rijst 

Aphrodite Schotel, luxe gevarieerde visschotel met zalm, kibbeling, 

pongosius, scampi en gebakken inktvisringen. Geserveerd met 

aardappeltjes. Voor minimaal 2 personen 

Kalamaria, malse gebakken inktvisringen met kruidensous en rijst 

Glossa, kleine noordzeetong (275-300 grom). Geserveerd met 

aardappeltjes 

Scampi, gebakken scampi's met kruidensous en rijst 

Geserveerd met friet en rijst 

Pangasius tongfilet, geserveerd met kruidensous en frites 

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

41 Blftekl Traditioneel, gekruid gehokt gevuld met feta. Geserveerd 

met tzatziki en aardappel gratin 

42 

43 

4301 

44 

46 

4601 

47 

49 

51 

52 

55 

Suflaki, vleesspiesjes met een beetje gyros. Geserveerd met tzatziki 

rijst en frites 

Gyros, geroosterde reepjes varkensvlees met tzatziki, rijst en frites 

Halfje gyros als bovenstaand 

Suflakl Speciaal, grote vleesspies met tomaat, paprika, en gyros. 

Geserveerd met tzaziki, rijst en frites. 

Lamsfilet Exclusief, met kruidenboter en gepofte aardappel 

De kleine versie, met 2 lomsfilets 

Spare Ribs op Mediterrane wijze gemarineerd met knofiook en kruiden. 

Geserveerd met frites en drie sausjes 
- - - -- --

Vraag bij het bestellen naar de kindermenu's of kijk op www.irodion.nl/kinderen 

Lamskoteletjes, 6 stuks geserveerd met rijst 

Mixed Grill Chefs Keuze, 5 verschillende soorten vlees. 

Geserveerd met tzaziki, rijst en frites 

Gyros Klokotos, gyros in romige kruidensous en koos uit de oven. 

Geserveerd met frites 

Tournedos uit Zuid - Amerika, geserveerd met strogonoff, rijst en friet 

20,50 

18,95 

21,25 

25,00 p.p. 

17,50 

20,95 

23,75 

18,00 

17,50 

17,75 

17,95 

13,25 

21,00 

25,00 

15.50 

19.50 

25,00 

22.50 

18,95 

25,00 


