
Kostas de
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    Menu



Mezedes &Bijgerechten
maar ook als borrelhapjes

DiINNER IS BETTER WHEN WE EAT TOGETHER
TRY MEZEDES

Niets is gezelliger dan een tafel vol mezedes,
schaaltjes en bordjes met allerlei kleurrijke,
overheerlijke gerechten, koud of warm, pittig,
hartig of smaakvol gekruid... Een aparte
eetervaring en de beste manier om de Griekse
keuken te ondekken.
Sinds mensenheugenis ontmoeten Grieken elkaar
rondom een mezedes feesttafel. Terwijl ze
bijpraten, lachen en een toost uitbrengen, geven ze
de schaaltjes door. Aanschuiven en delen is de
manier om de rijke variatie aan smaken te
ontdekken en om sfeer, eenheid en gezelligheid te
creeren.
Bij Kostas kan je de mezedes feesttafel perfect op
jouw persoonljke wensen afstemmen, door al je
favoriete gerechten te kiezen om ze vervolgens
samen met je gezelschap te delen.
Mezedes komen niet tegelijkertijd op tafel, zoals bij
een gewoon diner, maar ze komen wanneer ze
klaar zijn. Delen is dus echt een "MUST". Wij helpen
je graag met kiezen als je keuzestress hebt.

Eet smakelijk = kali orexi

uit de oven



Kostas de Griek
Orektika

Warme voorgerechten

Tip



Kostas de Griek
Orektika 

Koude voorgerechten

Salades



Kostas de Griek

    PANNETJES

 SAUZEN

      OVEN

voeg uw tekst toe

Deze schotels worden geserveerd met frites of rijst en seizoensgroenten



Kostas de Griek
Mixed grill vanaf 2

personen

Elliniko trapezi vanaf 2 personen                                 39,90 pp

feta, keftedakia, dolmadakia, tzatziki, tarama, tirokafteri,
kolokithokeftedes, kalamaria, gavros, mydia tiganita, gyros, kip gyros,
sousouki, souvlaki, kipsouvlaki, Griekse salade, kleine Griekse gebakjes,
jiaourti tis stanis

onbeperkt kleine hapjes van ons assortiment

Tip

Deze schotels worden geserveerd met frites of
rijst, gigantes en Griekse salade



Kostas de Griek
Mixed grill

PER STUK ERBIJ TE BESTELLEN

Deze schotels worden geserveerd met frites of rijst



Specials

Een speciaal samengestelde kleine schotel

Alle gerechten worden geserveerd met frites,
komkommer, tomaatjes en appelmoes

TOT 14 JAAR

SIRTAKI SCHOTEL  14,90

Keuze uit:

Kinderschotels

Deze schotels worden geserveerd met frites of rijst



Kostas de Griek
SPECIALITEITEN

VEGETARISCH

VISGERECHTEN

voeg uw tekst toe

Deze schotels worden geserveerd met gepofte aardappel, frites of rijst en seizoensgroenten

Deze schotels worden geserveerd met seizoensgroenten, frites of rijst 



Kostas de Griek
Dranken 

vraag naar onze wijnkaart voor meer
opties

Cocktails

Bier

Wijnen

Glas Fles

Gedistilleerd



Kostas de Griek
Desserts &
Gebakjes

Speciale koffie met slagroom           6,90 



Kostas de Griek

Koffie

Griekse koude koffie

Frisdranken



Kostas de Griek

Catering &
Groepsarrangementen

Wij bieden u op maat gesneden
arrangementen aan voor borrel, bedrijfsfeest,
huwelijk of andere gelegenheid op locatie
maar ook in ons restaurant. Vraag gerust naar
de mogelijkheden!

Cadeaubonnen
Wilt u iemand een origineel cadeau
geven? Vraag naar een cadeaubon van
Kostas de Griek!



" Tell me what you do with the food you eat, and I'll
tell you who you are. Some turn their food into fat
and manure, some into work and good humour, and
others, I'm told, into God. "   

Nikos Kazantzakis, Zorba the Greek
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