MENUKAART

RHODOS

KOUDE
VOORGERECHTEN
Tzatziki 			

Griekse yoghurt, komkommer,
knoflook en verse tuinkruiden

Tirokafteri				

Pikante kaasdip

Melitzanosalata			

Aubergine dip

Brood van de plank		

Met verschillende smeersels

Voorgerechten worden geserveerd
met brood.

7,00

8,00

9,00

6,50

WARME
VOORGERECHTEN
Gemengde salade			

9,00

Choriatiki 				

9,00

Met tonijn

voor 1 of meer personen
Boerensalade

Gerookte zalm		

Gemengde salade met kappertjes,
dressing van citroensaus

Flogeres			

9,00

Knoflookbrood			

7,00

Filodeeg met ham en kaas
(gereserveerd met zoet-pittige saus)

Met kaassaus, basilicum en tomaat
10,00

Keftedes					 9,50

Gehaktballetjes in tomatensaus

Griekse kroketten			

3 soorten huisgemaakte
Griekse kroketten

Feta Tilichti			

11,00

Feta Psiti 			

10,00

Gebakken feta met honing en sesam
opgerold in filodeeg

In de oven gesmolten feta
met knoflooksmaak

Gegratineerde Koningsmosselen 14,00
9,50

Met knoflooksaus

Combinatie van warme en
koude voorgerechten

15,00

Dolmades			

10,50

Saganaki 			

10,00

SOEPEN

Scampi’s uit de oven

13,00

Tomaten soep				

6,50

Midia				

10,00

Griekse vleessoep 		

6,50

Gebakken inktvis		

12,00

Wijnbladeren gevuld met rijst en
gehakt

Gebakken schapenkaas

In tomatensaus of kruidenboter

Gefrituurde mosselen
met knoflooksaus

Met knoflooksaus

VISSCHOTELS
Calamaria			
Gebakken inktvis

Scampi’s 			
Gebakken scampi’s

21,00

23,50

Verse zeetong 		

25,50

Scampi’s saganaki

25,50

Scampi’s uit de oven in tomatensaus

Gegrilde zalmfilet 		

22,50

Vispannetje			

22,50

Met kaas gegratineerde kabeljauw,
zalm, mosselen en scampi’s
in roomsaus
Alle schotels worden geserveerd met
knoflooksaus en frites.

VEGETARISCHE
OVENSCHOTELS

TRADITIONELE GRIEKSE
OVENGERECHTEN

Gevulde paprika en
tomaat met rijst 			 18,00

Moussaka 			

21,00

• Lamsvlees met Griekse pasta
• Rundvlees met Griekse pasta

21,00

Gegratineerde 		
aubergine rolletjes			

Kokkinisto			

19,00

Gevuld met fetakaas en tomaat

Groenten potje				19,00

In de oven gebakken groenten
met tomatensaus en fetakaas

Alle schotels worden geserveerd met frites.

Stifado				21,00
• Lamsvlees met sjalotten
• Rundvlees met sjalotten

Stamnas				22,00
• Lamsvlees met courgettes,
aubergines, aardappelen en feta
• Rundvlees met courgettes,
aubergines, aardappelen en feta

Makedonikos			
Gyros uit de oven met kaas

20,50
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PANGERECHTEN

VLEESGERECHTEN

VLEES
COMBIGERECHTEN

EXTRA

Pantremini			21,00

Suzukischotel 			18,00

Rhodosschotel			

Brood 				2,00

Varkenshaas en kipfilet, met
een lichte citroensaus

Bekris Mezes			

Stukjes ossenhaas in
rode wijn en tomatensaus

24,50

3 stuks gegrild gehakt met gyros

Bifteki					19,00
Gehakt gevuld met feta en met gyros

Gyros					17,50

Vismix				22,50

Gesneden varkensvlees

Verschillende soorten vis
in saffraan saus

Suflaki					18,50

Kabeljauw				23,50

Suflaki varkenshaas			

Varkensvlees aan een spies en gyros

Pannetje met Kabeljauw, olijven,
rode zoete paprika, zongedroogde tomaten en basilicum

Varkenshaas aan een spies,
gyros en champignonsaus

21,50

Suflaki van kipfilet
opgerold in bacon			 20,50
Met champignonsaus

Lamskoteletten				24,00
Franch racks met gyros

Ossenhaas			
Met kruidenboter of pepersaus
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300 gr. 					27,00
200 gr. 					24,00

Met varkenshaas, suflaki,
lamskoteletten en gyros

20,50

Kritharaki				4,00

Parthenonschotel		 24,50
Ossenhaas, kipfilet en
varkenshaas aan een spies,
met gyros en metaxasaus

Hermesschotel			
Suzuki, suflaki, varkenshaas
en gyros

Frites met mayonaise

19,50

Odysseusschotel		 18,00
Varkenshaas, suzuki en gyros

Suflaki van varkenshaas,
lamskoteletten,
ossenhaas en gyros

Alle gerechten worden
geserveerd met tzatziki
en frites.

3,00

Gigantes 				4,00

Mixed grill 			 23,50

2 pers. of meer schotel

Griekse pasta

24,00 p.p

Knoflooksaus 			

3,00

Vers gebakken aardappelen 4,50
Pepersaus 			

3,00

Appelmoes			 1,50
Ketchup, mayonaise		

1,50

KINDERMENU

Geserveerd met frites, appelmoes en
mayonaise

NAGERECHTEN

KOFFIE EN THEE

SPECIALE KOFFIE’S

Yoghurt of ijs 			

Latte Macchiato			

Irish coffee 				6,80

met honing en walnoten

VOORGERECHTEN

Baklavas				8,00

met ijs en slagroom

Tomatensoep			

3,50

Griekse Vleessoep		

3,50

HOOFDGERECHTEN
Gyros				7,50
Souflaki				7,50
Frikandel 			7,50
Suzuki				7,50
Kipfilet				8,00
Calamaria				8,50
Ossenhaas

7,00

		9,50

NAGERECHT
Kinderijsje				3,50

7,00

Chocolademousse 		

7,00

IJs 					7,50
Kadaifi 				7,50

met ijs en slagroom

Lava Sokolatas 			
Cheesecake 			

7,50

7,50

Karydopita			 7,50
Galaktoboureko			

Kopje Koffie			 2,50

7,50

Galaktoboureko			

(met whisky en slagroom)

French coffee 				6,80
(met Grand Marnier en slagroom)

Korfu coffee 				6,80
(met Koum Kouat en slagroom)

3,00

Rhodos coffee 				6,80

Frappé 				3,50

Yannis coffee 				6,80

Griekse Koffie			

met verse aardbeien (seizoen)

(chocoladesoufflé)

Espresso				2,40
Cappuccino			 2,70

Dame blanche			
met ijs en slagroom

3,00

(Griekse koude koffie)		

(met Metaxa en slagroom)

(met Tia Maria, Koum Kouat en slagroom)

3,00

Calypso coffee 				6,80

Thee					2,30

Spanish coffee				6,80

Koffie Verkeerd			

(met Amaretto en slagroom)
(met Licor 43)

APERITIEF

GEDISTILLEERD

GIN

Port wit of rood			
4,00
Martini				4,50
Samos				4,00
Mavrodafni			 4,00

Ouzo shot				2,50

Tanqueray 			

COGNAC

Ouzo groot			 6,00
Bacardi Rum			

Metaxa 5-sterren		 5,50
Metaxa 7-sterren		 6,00
Metaxa 40 G.O.R.
12 years old 			

Ouzo klein				4,00

7,00

Metaxa Private Reserve 60,
15 years old 			
9,50

5,00

met tonic

7,00

LIKEUREN
Koum Kouat			 5,00
Tia Maria				5,50

VODKA

Amaretto				5,50

Grey Goose			 5,50

Cointreau				5,00

WHISKY

Grand Marnier			

Black Label			 5,50

Baileys				5,50
Cuarenta Y Tres (43)		

Calvados Vieille Reserve

6,00

Chivas Regal			

Martel V.S.O.P 			

6,50

Jameson				5,00

5,50

5,50

5,00

ONZE WIJN SELECTIE

WIST U DAT?

HUISWIJNEN

Moderne Griekse wijnen het tijdens
internationale, objectieve en anonieme
wijnproeverijen het nu al vijf keer beter doen
dan de wereldbekende concurrerende wijnen?

				Per glas

Per karaf
0,5 liter

Huiswijn rood

3,90

11,40

Huiswijn wit		 3,90

11,40

Retsina			

3,60

11,40

Imiglykos rood		

3,90

11,60

Imiglykos wit		

3,90

11,60

Rosé				3,90

11,60

Samos			 4,00

12,00

Mavrodafni		 4,00

12,00

De Grieken gebruiken hun authentieke druiven
(meer dan 300 soorten en 3000 jaar oud) zoals
de Malagouziá, Assyrtiko, Moschofilero en
Agiorgirtiko.
Sommige Grieks wijnmakers hebben ook
wat Franse of Italiaanse wijnranken in hun
assortiment.

WITTE WIJNEN

RODE WIJNEN
NAOUSSA BOUTARI (XYNOMAVRO)/
BOUTARI WINERY
Een droge rode wijn uit het noorden van Griekenland(Naoussa), gemaakt van de druiven soort
Xynomavro. Een dieprode kleur en zeer volle
smaak. Uitstekend bij gegrilde vleesgerechten.
		
Per fles 23,00/per glas 4,80
BOUTARIS MERLOT/BOUTARI WINERY
Indrukwekkende dieprode kleur en intense geur
van rood fruit, gedomineerd door aardbei, braam
en zoete specerijen zoals vanille en kaneel. Zeer
goede structuur, balans, vet en een uitstekende
nasmaak. Het is perfect voltooid met rood en wit
vlees, pasta’s, salades en oude kazen.
		
Per fles 25,00/per glas 5,00
AXIA(SYRAH EN XYNOMAVRO)/ALPHA
ESTATE
Droge rode wijn. Complex bouquet van vanille,
peper en kruidnagel, met hints van rijpe bramen.
Vol met vanille aroma’s, ronde tannines, mooie
balans tussen de zuren en houttonen. Lange
afdronk met intense kweepeer aroma’s. Uitstekend met rood vlees (gebakken, gestoofd of
gegrild) en bij stevige kazen.
		
Per fles 25,50/per glas 5,20

NEMEA RESERVE(AGIORGITIKO)/
PALIVOS ESTATE
Gemaakt van de in deze streek bekende Agiorgitiko druif. (spreek uit aajorgietiko) Rood fruit,
zachte tannines, beetje vanille van het hout,
mooie kruidige aanzet en een zachte afdronk.
Prima begeleider van gerechten met lamsvlees.
				

Per fles 27,00

LION D’OR(CABERNET)/ESTATE NICO
LAZARIDIS
Karakteristieke rode wijn van Nico lazaridi uit
Macedonië met een levendige rode kleur en aroma’s van zwarte bessen en kersen. De wijn heeft
een rijke volle smaak van volop rijp fruit. Ideale
begeleider van rood vlees met pittige sauzen en
krachtige kazen.
		

Per fles 27,50/per glas 5,50

GRANDE RESERVE(XYNOMAVRO)/
BOUTARI WINERY
Een van de beroemdste wijnen van het wijnhuis
Boutaris. Deze wijn wordt gemaakt van de
druivensoort Xynomavro afkomstig uit NoordGriekenland(Naoussa). Wijn met een fruitige
geur, zeer volle smaak en krachtige afdronk. De
rijping is 2 jaar in Franse eikenhouten vaten en
nog 2 jaar in de fles. Heerlijk in combinatie met
wild en rode vleesgerechten.
				
Per fles 32,00

MOSCHOFILERO BOUTARI
(MOSCHOFILERO)/BOUTARIS WINERY
Van deze druivensoort is deze wijn veruit de bekendste. Het is een droge witte wijn afkomstig
uit Mantineia in Peloponessos. Deze wijn heeft
een sterke variatie van aroma’s, bestaande uit
bloemen, ananas en citrusvruchten. Een heerlijke wijn met een lange aromatische nasmaak.
Goede begeleider van voorgerechten, visschotels, gevogelte en salades.
			

Per fles 23,50/per glas 5,00

PORTO CARRAS ASSYRTIKO (ASSYRTIKO)BIO/DOMAINE PORTO CARRAS
Heldere blonde kleur, aroma’s van citrus, gebakken fruit en geroosterde noten. Veroudering door
fermentatie en rijpen gedurende zes maanden
in Franse eiken vaten. Uitstekend te combineren
met visgerechten.
				

Per fles 24,50

LION D’OR(CHARDONNAY)/ESTATE NICO
LAZARIDIS
Een droge witte wijn met een heldere, briljante
geel-groene kleur, en het fruitige dat de knapperigheid van citrus, meloen en ananas met zich
meebrengt. Rijk en charmant, goed evenwichtig en een aangenaam frisse smaak. Heerlijk in
combinatie met varkensvlees, vette vis zoals:
zalm, tonijn etc. en vegetarische gerechten.
Per fles 26,00/per glas 5,50

Zie de volgende pagina voor meer

WITTE WIJNEN

ROSÉ WIJN

SAMAROPETRA (SAUVIGNON BLANC)/
KIR YIANNI ESTATE
Droge witte wijn. De neus wordt gedomineerd
door aroma’s van vers gemaaid gras, groene
peper, kiwi en citrus, typisch voor een groene
Sauvignon Blanc met een fris karakter.
Roditis voegt exotische fruit aroma’s toe en
structuur en knijperigheid in de mond, de
intense aroma’s ondersteunend, leidend
tot een lange intense afdronk. Uitstekend
te combineren met salades, koude vis
voorgerechten zoals gerookte zalm of u kunt
de wijn als aperitief genieten.

AKAKIES(XYNOMAVRO)/KIR YIANNI ESTATE
Droge rosé wijn. Heldere roze kleur. De typische
aroma’s van rijpe aardbeien en kersen van Xinomavro sluiten harmonieus aan bij de tonen van
rozenblaadjes. In de mond balanceert de krachtige zuurgraad met de aromatische intensiteit
en houdt aan in een lange, smaakvolle afdronk.
Een geweldige rosé die bij veel gerechten uit de
Mediterrane keuken past.
		
Per fles 23,00/per glas 5,00

				

Per fles 27,50

MALAGOUZIA(MALAGOUZIA)/
GEROVASILEIOU ESTATE
De witte malagouzia genoemd naar de
gelijkmatige druif is bijna niet aan te slepen. De
vraag naar deze tropisch fruit geurende frisse
wijn met tonen van grapefruit en manderijn
doet soms aan een Sauvignon Blanc, of
nog meer naar een Gruner Veltliner denken,
maar is het niet. De wijn kreeg 3 maanden
houtrijping mee. Heerlijk als begeleider van
zeevruchten, vis of als zomerse wijn op een
zonnig terras.
					
Per fles 34,00

MOUSSERENDE
WIJN
BIANCO NERO MOUSSEREND 200ML/
TSILILIS WINERY (MOSCATO)
Een half droge witte mousserende wijn met een
jeugdige stemming met aroma’s van perzik en
citrusvruchten, rozen en citroen tonen volledig
het geurprofiel, met een vleugje witte thee op het
substraal. Lekker als aperitief of als dessert wijn.
					

Per glas 6,50

GRIEKSE BIEREN
Mythos 					3,40
Fix Hellas					3,00

OVERIGE BIEREN
Bavaria 0.0				2.80
Bavaria IPA 0.0				2.90
Bavaria Radler 0.0
		2.80
Bavaria Radler 2.0			 2.80
La Trappe Blonde			 3.80
La Trappe Dubbel			 3.90
La Trappe Tripple			 4.00
Palm						3.50
Palm IPA					3.80
Cornet					4.00
Weihenstephaner weizen bier
4.40
Rodenbach fruit bier			
3.60
Bier van het vat

0,25 Liter 					2,60
0,33 Liter 				3,40
0,50 Liter 					5,20

Wij hebben ook een gezellig zomerterras dus kom vooral
wat drinken met je vrienden. Kijk op onze Facebookpagina
voor meer informatie.

Grieks restaurant Rhodos Goes

Grieks restaurant Rhodos Goes

Rhodos Goes

Rhodos Zierikzee

Wijngaardstraat 49
4461 DB Goes
T. 0113 - 211875

Korte Groendal 6
4301 CJ Zierikzee
T. 0111 - 420198

