Voor kinderen t/m 12 jaar
Voorgerechten
22. Keftedakia, gehaktballetjes in tomatensaus
15. Tomatensoep, Griekse tomatensoep

Hoofdgerechten
50. Mickey Mouse, ossenhaas met frites
52. Pinoccio, giros met frites
53. Lucky Luke, kipfilet met frites

Nagerechten
124. Kinder ijs

Prijs per kind € 24,50

Grieks mediterraans restaurant
Athene Palace
Wij wensen u nog prettige kerstdagen en een voorspoedig 2018
Σας ευχομαστε καλα χριστουγεννα
και
καλη πρωτοχρονια

Kerstmenu 2017

Fournos en Tiganakia - Oven en pan gerechten

Prota - Voorgerechten
1. Feta, Griekse schapenkaas
2. Tzatziki, Griekse yoghurt, komkommer en knoflook
8. Garidosalata, garnalencocktail
9. Solomos kapnistos, gerookte zalm op een bedje sla
33. Carpaccio, dungesneden ossenhaas met rucola, kaas,
pijnboompitten, kappertjes en dressing
11. Tonosalata, tonijnsalade
14. Kremidosoupa, Griekse uiensoep
15. Ntomatosoupa, Griekse tomatensoep
17. Midia, gebakken mosselen met verse knoflook
20. Calamarakia, gebakken inktvisringen
22. Keftedakia, gehaktballetjes in tomatensaus

67. Stifado, gestoofd lamsvlees met sjalotjes
70. Arni Lachanika, gestoofd lamsvlees met verse groenten
83. Kotopoulo Tiganaki, kipfilet in wijnsaus

Apo tin skara - Grill Gerechten
73. Vodino Piperi, ossenhaas met pepersaus
76. Chirino Manitaria, varkenshaas met champignonsaus
79. Kotopoulo Fileto, kipfilet met champignonsaus
92. Giros, gesneden stukjes varkensvlees
96. Paidakia, gegrilde lamskoteletten
104. Athene mixgrill, kipfilet, suvlaki, sutzuki, varkenshaas en giros

Alle voorgerechten worden geserveerd
Met stokbrood en kruidenboter

Alle gerechten worden geserveerd met frites,
Rijst, tzatziki en salade

Lachanika - Vegetarische gerechten

Epidorpia - Nagerechten

49. Mix stamna, verse groenten, geserveerd met rijst, frites, salade en tzatziki

Psaria - Visgerechten
57. Glosakia, 3 gebakken sliptongetjes
59. Garides, grote gebakken garnalen
60. Thalassa mix, gebakken garnalen, sliptong en inktvisringen

Alle visgerechten worden geserveerd met frites, rijst,
Cocktailsaus en salade

112. Kersen, vanille ijs met kersen en slagroom
113. Korfu, vanille ijs met koum quat en slagroom
115. Giaourti, Griekse yoghurt met honing en walnoten
116. Baklava, met ijs en slagroom
121. Dame Blanche, vanille ijs met slagroom en chocoladesaus

Prijs per persoon € 42,50

