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Grieks Restaurant Apollo
Welkom bij Grieks Restaurant Apollo in het mooie vestigingsstadje Grave. Vanuit ons restaurant heeft
u uitzicht over de Hampoort (1688). Een massief bouwwerk van kalk- en zandsteen en kenmerkend
voor de historie van de stad.
Hoewel in het verleden de Griekse keuken nauwelijks bekendheid genoot, is deze inmiddels een
van de meest geliefde geworden. Wij hechten veel waarde aan kwaliteit en gastvrijheid.

Buffet
Voor groepen vanaf 30 personen is het mogelijk om een Grieks buffet te bestellen. Voor meer
informatie of reserveringen kunt u ons even aanspreken of neemt u later contact met ons op.

Graag wel even reserveren van te voren.

Volg ons ook op Facebook

Grieks Restaurant Apollo
St. Elisabethstraat 27, Grave
0486 422 589 - www.grieksrestaurantapollo.nl
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Koude voorgerechten
1. Tzaziki

€5,50

Griekse roomyoghurt met komkommer,
knoflook en Griekse kruiden; huisgemaakt

2. Tonno Salate

De bekende Griekse Schapenkaas
geserveerd met olijven

€5,50

Frisse tonijnsalade

3. Eliës Piperiës

€6,50

4. Feta

5. Garithes Cocktail

€6,40

Een heerlijke cocktail van garnalen in een
zachte whiskysaus en rijke garnering

€4,80

Een samenstelling van Griekse pepers en
olijven

6. Pepponi ké Salami

€8,50

Verse meloen met parmaham

Warme voorgerechten
7. Tiropitha

€7,40

Bladerdeeg gevuld met feta

8. Spanakopita

Ovenpotje van gestoofde garnalen in
kruidige tomatensaus met Griekse kaas

€7,40

Bladerdeeg gevuld met spinazie

9. Kefthedakia

€8,00
€8,00

€8,00

16. Turo Keroketes
Twee soorten kaas gefrituurd in olie

€6,80

Gefrituurde mosselen met knoflooksaus

12. Kalamaria

€8,00

15. Kolokusi Kfetedes
Gefrituurde courgette-koekjes met wortel
en ui

Wijnbladeren gevuld met rijst en gekruid
gehakt; huisgemaakt

11. Midia

€10,00

14. Feta Saganaki
Echte Griekse Hotos feta in een knapperig
korstje

Gekruide gehaktballetjes in pikant gekruide
saus van gepelde tomaten en oregano

10. Dolmadakia

€10,00

13. Garithes Saganaki

€9,00

17. Peperias Gemestes
Rode puntpaprika gevuld met Griekse
feta uit de oven

€8,20

Gefrituurde inktvisringetjes

Vegetarisch
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Warme en koude voorgerechten
18. Pikilia

€10,50

Schaal met een selectie van koude en
warme voorgerechten; voor gasten die
alles willen proeven

€20,00

19. Pikilia 2
Pikilia als nr. 18 voor twee personen

Soep
20. Tomato Soupa

€5,50

Griekse tomatensoep op basis van verse
tomaten, groenten en kruiden, met een
kannetje room (bevat runderbouillon)

21. Kiriaki Soupa

22. Uiensoep

€5,50

Smakelijke uiensoep

€5,50

Een heerlijke soep van dubbel getrokken
runderbouillon, afgemaakt met vlees,
groenten en kruiden

Deze huisgemaakte soepen zijn van Griekse
receptuur en worden geserveerd met stokbrood
en kruidenboter.

Salade
23. Choriatiki Salata
Griekse boeren salade van tomaten,
komkommer, ui, olijven en Hotosfeta,
afgemaakt met een kruidige dressing

Vegetarisch

€7,50

De salades zijn dagvers
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Vlees van de grill
24. Gyros

€15,00

Gesneden varkensvlees van de grill
(300 gr.)

25. Suflaki

Lamskotelet van de grill (5 stuks)

€17,50

2 Vleesspiesen van varkensvlees met
gyros (300 gr.)

26. Kotopoulo Suflaki

€17,50
€17,50

33. Mykonos schotel

€18,50

Suzuki, lamskotelet, steak en gyros

€20,00

Gegrilde ossenhaassteak met kruidenboter

29. Suzuki

€18,00

32. Hermes schotel
Steak, suflaki, suzuki en gyros

Een spies van varkensvlees en een spies
van ki pfilet met gyros (300 gr.)

28. Filetto

€18,00

31. Bifteki Yemisto
Gekruid gehakt van de grill gevuld met
feta en gyros (300 gr.)

2 Spiesen van ki pfilet met gyros (300 gr.)

27. Mixed Suflaki

€20,00

30. Paidakia

€17,50

Gekruid gehakt van de grill (3 stuks) met
gyros (300 gr.)

34. Hellenica schotel (2 personen) €38,50
2 suflaki ki p, 2 lamskoteletjes, 2 suzuki,
2 suflaki varkenshaas en gyros

De mixed schotels 32 t/m 34 bevatten
300 tot 425 gr. vlees

Specialiteiten van de Griek
35. Suflaki Helenas

€19,00

Varkenshaas (275 gr.) op Griekse wijze
bereid met champignonsaus

36. Filetto Champignon

Ossenhaas en varkenshaas (275 gr.) in
een verfijnde Metaxasaus

€16,00

Stukjes ki pfilet gebakken met groenten,
met geraspte kaas, roomsaus en chilisaus

€21,50

Heerlijk malse ossenhaas (275 gr.) met
Helenese champignonsaus

37. Mezes tou Bekri

38. Kotopoulo kokonisto

€20,00

€17,50

39. Apollo hapjes
Vijf verschillende gerechtjes, keuze uit:
mousaka, dolmadakia, kefthedakia, gyros,
suflaki, ki psuflaki, suzuki en tiropitha

€19,00

40. Kleftiko
Varkenshaas met feta uit de oven bedekt
met tomatensaus

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met friet, rijst, tzatziki en koolsalade
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Visgerechten
41. Kalamaria tou Spitiou

€17,50

Grote inktvisringen in een jasje

42. Scampi skaras

Verse zalmfilet (325 gr.) van de grill

€20,50

Grote (ongepelde) garnalen van de grill

43. Glosses

46. Solmos Portokaly

€19,00

Zalm gebakken in sinaasappelsaus

€17,50

Gefrituurde of gebakken tongfilet,
smelt op de tong

44. Forel

€18,50

45. Solomos skaras

47. Diafora Psaria

€21,50

Grote visschotel van zalmfilet, scampis en
kalamaria, met een romige vissaus (350 gr.)

€17,50

Verse forel van de grill, heerlijk mals

Deze gerechten kunnen ook per 2 of meer
personen op rechaud worden geserveerd

Ovengerechten

Vegetarisch

48. Stamna me Arnaki

€19,00

Ovenschotel van zacht lamsvlees, mild
gekruid, met groenten

49. Mousaka

€17,00

52. Stamna Chortofagia

€13,00

Vegetarische stamna met verse
seizoensgroenten

€19,00

Griekse hachee van mals kalfsvlees en
sjalotjes

50a. Exochiko

€13,00

Bereid met heerlijke saus van de kok’
en bedekt met kaas.

Ovenschotel van gekruid gehakt,
aardappelschijfjes, aubergine en courgette;
afgedekt met een heerlijke bechamelsaus

50. Stifado

51. Gevulde groentewrap

53. Mousaka Chortofagia

€16,00

Vegetarische mousaka van aubergine,
courgette, aardappelschijfjes en groenten,
afgedekt met romige bechamelsaus

€19,50

Varkensvlees gevuld met mosterdsaus en feta,
en speciale saus

Vegetarisch
Bovenstaande gerechten worden geserveerd met rijst, friet, koolsalade en tzatziki
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Voor de kinderen
54. Kotopoulo Suflaki Mikro

€7,50

Heerlijke spies van gegrilde ki pfilet met friet,
appelmoes, koolsalade en mayonaise

55. Mikro Kefthedakia

€7,50

56. Pitha Gyros
Grieks pitabrood op de grill afgebakken,
gevuld met gyros en toebehoren: smullen!

€7,50

4 Griekse gehaktballetjes in tomatensaus
met friet, appelmoes, koolsalade en mayonaise

€7,50

57. Mikro Gyros
Gesneden stukjes varkensvlees van de grill,
zacht gekruid, met ui, friet, appelmoes,
koolsalade en mayonaise

Bijgerechten
58. Skordowoutiro

€3,00

Griekse kruidenboter met stokbrood
(voor 2 pers)

59. Tzatziki

Sperzieboontjes met tomatensaus

€3,00

Griekse roomyoghurt met komkommer en
knoflook, huisgemaakt (voor 2 pers)

60. Skorthalia

Champignon-roomsaus Grieks bereid

Vegetarisch

63. Patates

€3,50

Friet in een schaal
(voor 2 pers)

€1,50

Knoflooksaus

61. Manitaria Saltsa

€4,00

62. Fasolakia

64. Patates Mikro

€3,00

Klein bord met friet

€3,00

65. Gyros

€6,50

175 gr. extra gyrosvlees
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Nagerechten
66. Baklava

€6,00

Gebak van bladerdeeg, noten en honing,
met slagroom

67. Yaourti

Vanille ijs met banaan, slagroom en
chocoladesaus

€6,00

Griekse roomyoghurt met honing en
walnoten

68. Peponi cocktail

€6,50
€6,50

€7,00
€4,50

75. Kinderijs
Vanille ijs, aardbeienijs of chocolade ijs
met slagroom

€6,50

Vanille ijs met peer, slagroom en
chocoladesaus

71. Dame Blanche

74. Coupe Aphrodite
Verse vruchtensalade met likeur en
slagroom

Aardbeienijs en vanille ijs met aardbeien
en slagroom

70. Poire belle hélène

€7,50

73. Coupe Apollo
Verse vruchtensalade met ijs, likeur en
slagroom

Meloenbolletjes met ijs en slagroom

69. Aardbeiencoupe

€6,50

72. Bananasplit

76. Peponi me Mavrodafne

€6,00

Meloenbolletjes met Griekse port

€6,00

Vanille ijs met slagroom en chocoladesaus
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Koffie
Koffie
Espresso
Capuccino
Greek Coffee
Irish Coffee
met Irish whiskey
Corfu Coffee
met Koum Kouat
French Coffee
met Grand Marnier
Cointreau Coffee
Thee
Amaretto Tea

€2,00
€2,00
€2,50
€2,50
€6,50
€6,50
€6,50
€6,50
€2,00
€6,00

Frisdranken
Coca Cola
Coca Cola light
Sinas
Sprite
Bitter Lemon
Cassis
Tonic
Spa blauw
Spa rood
Lipton Ice
Fristi
Chocomel
Appelsap
Jus d’orange

€2,25
€2,25
€2,25
€2,25
€2,25
€2,25
€2,25
€2,25
€2,25
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50

Bieren
Dommelsch
Bavaria malt
Palm bier
Hoegaarden
Mythos

tap
fles
fles
fles
fles

€2,25
€2,75
€2,75
€2,75
€2,75

Griekse huiswijn

Whisky

Rode wijn
Imigliko rood, demi sec
Witte droge wijn
Imigliko wit, demi sec
Rosé
Retsina
Samos, witte zoete dessertwijn

Jameson
Johnny Walker
red label
Johnny Walker
black label

per glas
per 1/2 karaf
per karaf

€3,00
€9,00
€18,00

Port, Sherry, Vermouth
Martini Bianco
Martini Rosso
Port - Ruby’s Fine White
Port - Ruby’s Fine Red
Sherry - Medium
Sherry - Sec

€3,20
€3,20
€3,20
€3,20
€3,20
€3,20

Gedistilleerd
Ouzo (klein)
Ouzo (groot)
Metaxa *****
Metaxa *******
Metaxa Grand Reserve
Jonge Jenever
Wodka
Bacardi Rum
Gin
Cointreau
Drambuie
Remy Martin VSOP
Vieux

€3,00
€3,50
€4,00

Likeuren
Tia Maria
Amaretto di Saronno
Bailey’s
Grand Marnier
Koum Kouat

€3,00
€3,50
€3,00
€3,50
€3,00

Overigen
Apfelcorn
Campari
Malibu
Passoa
Safari

€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50

€1,50
€2,50
€3,50
€4,50
€6,00
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€3,00
€3,00
€4,50
€2,50
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Griekse Rode Wijn op fles
Nemea

€15,00

Een stevige, volle, droge wijn

Naoussa Tsantali
Droog. Kenmerkend: het volle bouquet
en de diepe heldere robijn rode kleur

Cava Tsantali

€24,50

Een mild droge wijn met een soepele
afdronk

€18,50

Makedonikos Tsantali

€18,50

Een halfdroge, fruitige wijn met een
prettige afdronk

Rapsani Reserve

€28,50

Prachtige volle droge wijn van het
bekende wijnhuis Tsantali

Griekse Witte Wijn op fles
Retsina

€16,00

De bekende Griekse harswijn

Makedonikos

€18,50

Halfdroge, fruitige wijn

Athiri Tsantali

Robola Siroke

€22,50

Heerlijke, frisfruitige, gortdroge wijn.
De trots van Griekenland

Samos

€17,50

Zoete dessertwijn

€22,50

Heerlijke, fruitige, droge wijn

Rosé op fles
Makedonikos

€18,50

Halfdroog, fruitig
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