Ovengerechten

Kindergerechten

38. Gemisto
In de oven bereidt varkenshaas met feta, e 19,00
tomaten, metaxasaus en kaas
39. Exochiko piato
In de oven bereidt kipfilet met feta,
tomaten, metaxasaus en kaas
40. Moussaka
Verschillende lagen van aubergine,
rundergehakt en aardappelen met
bechamelsaus
41. Gyros speciaal
In de oven bereidt gyros met
metaxasaus en kaas

e 18,00

e 16,50

47. Souvlaki kip
Twee spiesjes van kipfilet van de grill

e 16,50

42. Calamaria
e 16,50
Gefrituurde inktvisringen
43. Solomos
Gegrilde zalmfilet met een limoendressing, e 17,50
vers gegrilde courgettes en tomaat
45. Xivias
Zwaardvisfilet van de grill met een verse
e 20,75
kruidendressing, vers gegrilde courgettes en tomaat

Bezorgmenu

48. Souvlaki varkenhaas
e 9,00
Twee spiesjes van varkenshaas van de grill
49. Gyros
e 7,50
Reepjes vlees van het spit
50. Soutzoukakia
e 8,00
Rundergehakt van de grill
*)

Visgerechten

e 8,00

Alle kindergerechten worden geserveerd met
gefrituurde aardappelschijfjes, salade, tzatziki en
knoflooksaus

Snacks
81. Pita-broodje
e 4,00
gevuld met tzatziki, tomaat, uien en gyros
82. Pita-broodje
gevuld met tzatziki, tomaat, uien en
e 4,00
kipfilet

Nagerechten
51. Baklava
e 4,00
Filodeeg met walnoten en honing
52. Jiaourti
e 4,50
Griekse yoghurt met honing en walnoten

Extra’s

Sauzen

Pita broodje

e 1,00

Knoflooksaus

e 0,50

Rijst

e 2,00

Ketchup

e 0,50

Aardappelschijfjes

e 2,50

Mayonaise

e 0,50

Groente van de dag e 3,00
Gyros

e 3,50

Openingstijden:
Geopend op dinsdag t/m zondag
Van 16:30 tot 21:30 uur
Havenstraat 2
9934 AB Delfzijl

0596-568285

of
Tel.:
E-mail: info@parthenonas.nl
Bezorgkosten:
Delfzijl e 2,00
Appingedam en Farmsum e 2,50
Vanaf e 25,- bezorgen gratis.
Prijzen kunnen wijzigen

Koude voorgerechten
2.

Wutiro
Brood met kruidenboter

3.

Elies
Groeneolijven met knoflook en oregano
Kalamon
Griekse zwarte olijven met olijfolie
Tzatziki
Yoghurt met knoflook en komkommer
Taramasalata
Viskuitsalade
Choriatiki
Griekse boerensalade met paprika,
tomaten, komkommer, olijven en feta

4.
5.
6.
9.

Schaal vanaf twee personen
e 4,00
e 5,00

*)

e 5,50
e 5,00
e 6,50
e 7,50

Warme voorgerechten
12. Spanakopita
Bladerdeeg gevuld met spinazie en feta
13. Boujourti
Diverse Griekse kazen uit de oven met
tomaten, ui en oregano
14. Keftedakia
Gehaktballetjes met tomatensaus

17. Aristotelis
Gyros, lamskotelet, souvlaki van kipfilet,
ossenhaas, varkenshaas en Griekse
boerensalade

e 6,00
e 8,50
e 6,00

e22,00
p.p.

Geserveerd met gefrituurde aardappelschijfjes, groente van
de dag, rijst, Griekse salade, tzatziki en knoflooksaus

Lam
30.

Mykonos
Lamskoteletten

31.

Kyklades
Twee souvlaki van lam met paprika
Constantinos
Combinatie van één souvlaki van lam
met paprika en lamskoteletten

32.

Hoofdgerechten van de grill
18. Gyros
Reepjes vlees van het spit
19. Kreta
Gekruid gehakt (vier stuks)
20. Rhodos
Gyros met een souvlaki van kipfilet
21. Corfu
Gyros met souzouki en een souvlaki
22. Thessaloniki
Drie souvlaki van kipfilet
23. Mykena
Twee gevulde bifteki met fetakaas en
tomaat
24. Ikaros
Bifteki gevuld met fetakaas en tomaat
met gyros
25. Alexandros
Bifteki gevuld met fetakaas en tomaat
met twee souvlaki van kipfilet
26. Odusseas
Gyros met een souvlaki van varkenshaas
27. Mixed Grill
Gyros, souzouki, ossenhaas, varkenshaas
en een souvlaki van kipfilet
28. Diogenis
Varkenshaas, ossenhaas en een souvlaki
van kipfilet
*)

e13,00
e13,00
e13,75
e15,25

e18,50
e18,50

Varkenshaas
34.

Varkenshaas
Met diverse sauzen naar keuze:

34a. met Fetasaus

e18,50

34b. met Champignonsaus

e18,50

34c.

e19,00

met Pepersaus

Stoofschotels

e14,75
e15,50

e18,50

35.

Stifado
Rundvlees met sjalotjes

e17,00

36.

Kokinisto
Rundvlees in rode wijnsaus

e16,50

*)

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met gefrituurde
aardappelschijfjes, groente van de dag, rijst, salade,
tzatziki en knoflooksaus

e15,50

e16,50
e17,00
e18,50

e18,50

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met gefrituurde
aardappelschijfjes, groente van de dag, rijst, salade,
tzatziki en knoflooksaus

