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1e & 2e Kerstdag

Kerstmenu

FAKES  (VV)         € 9,50
Traditionele Linzensoep

SPANAKOPITA (V)  € 12,50
Filodeeg gevuld met spinazie en
feta uit de oven

FETA FOURNO (V)   € 14,50
Feta uit de oven met tomaat ,
olijfolie,oregano en scheutje witte wijn

SIS KOFTE    € 12,50
Op klassieke wijze gegrilde 
kalfsgehakt spiesen met gegrilde tomaat, 
tzatziki en tomatensaus

BONFILE TAVA    € 15,00
In knoflookboter gebakken 
ossenhaas met champignons, 
paprika en ui 

CARPACCIO RHODOS    € 17,50
Klassieke carpaccio van ossenhaas

MIDYE TAVA        € 12,50
Gebakken mosselen in kruidenboter

GARIDES STO GRILL  € 14,00
Gegrilde gambas met een 
authentieke knoflook-limoen 
dressing

BON BON RHODOS  € 15,00
Zalm-tonijn bonbons met kappertjes 
en mosterd vinaigrette

MEZZES     € 20,00 p.p.
Proeverij van warme en koude 
voorgerechten (tapas) voor min. 2 pers.

MOUSSAKA (V)  € 26,50 
Traditionele Griekse oven specialiteit 
van aubergine, courgette en 
bechamelsaus 

HALLOUMI STO GRILL (V)  € 29,50
Gegrilde  halloumi en groenten 
geserveerd met vijgencompote   

PAPOUTSAKI (VV)   € 29,00
Courgette gevuld met fijn gesneden 
groenten kaas en olijven uit de oven 

STIFADO         € 27,50
In rode wijn gestoofde lamsbout 

MIX GRILL     € 28,50
Gegrilde ossenhaas, souvlaki, gyros 
en lamskotelet met tzatziki

PEPE (300 gr. black angus)  € 32,50
Gegrilde ribeye overgoten 
met pepersaus

LAVRAKI        € 27,50
Op klassieke wijze gegrilde hele zeebaars

TRIO PESCADO    € 28,50
Gegrilde zalm, botervis en gamba’s
geserveerd met knoflooksaus

SOLOMOS     € 29,50
Gebakken zalm overgoten met 
champignon roomsaus

RHODOS SPECIAAL   € 35,00 p.p.
Exclusieve vleesmix voor min. 2 pers.

POSEIDON     € 38,50 p.p.
Exclusieve vismix voor min. 2 pers.

DAME BLANCHE   € 10,50
Vanille roomijs met chocoladesaus
en slagroom

BAKLAVA    € 12,50
Zoet gevulde bladerdeeg met 
vanille roomijs en slagroom

FROUTO SALATA   € 12,50
Verse fruitsalade met vanille roomijs
en slagroom

YAOURTI STANIS   € 12,50
Griekse yoghurt met honing, 
walnoten en slagroom

KADAIF ME OREO  € 15,00
Zoet engelenhaar met oreo 
baklava, vanille roomijs en slagroom

GRAND DESSERT   € 17,50 p.p.
Proeverij van dessert 
voor min. 2 pers.

(V) = VEGETARISCH
(VV) = VEGETARISCH & VEGAN 

TARZAN    € 12,50
Gyros met frietjes, mayo en ketchup

CALIMERO    € 12,50
Kipnuggets met frietjes, mayo en ketchup

BAMBINO    € 7,50
Kinderijs met verrassing

Voor de kids

3-gangen keuze menu


