DESSERTS
71. Halva
€ 5,00
Zachte nougat met geraspte amandelen
en kaneel
72. Giaourtis stanis
€ 5,50
Griekse yoghurt met walnoten en honing.
73. Baklava
€ 5,75
Filodeeg gevuld met amandelen en walnoten
GRIEKSE PITA’S
81. Pita Souvlaki
Pita met varkens-haasje, tzatziki,
frites, tomaat en sla

€ 6,75

82. Pita Souzouki
Pita met gegrilde gehaktrolletjes,
tzatziki, frites, tomaat en sla

€ 6,75

83. Pita Kotopoulo
€ 6,75
Pita met kipfilet, tzatziki, frites, tomaat en sla
84. Pita Giros
Pita met giros, uien, tzatziki, frites,
tomaat en sla

€ 5,00

BIJGERECHTEN
Frites

€ 2,75

Patates fournou
Aardappelen uit de oven

€ 2,75

Rijst

€ 2,75

Gigantes
grote witte bonen in tomatensaus

€ 3,00

MYLOS
AFhalen & catering
Openingstijden
Dagelijks van 16:30 tot 22:00 uur
Dinsdag gesloten
Bestellen
van 16:30 tot 21:00 uur
Bestellingen voor meer dan 10 personen graag
één dag van tevoren plaatsen

Catering
Voor uw borrel, feest of diner thuis
Ook voor scholen, verenigingen, bedrijven
en andere instellingen

Vraag vrijblijvend wat wij voor u kunnen betekenen

SAUZEN
Knoflooksaus

€ 2,75

Pikante Tomatensaus

€ 2,75

Champignonsaus

€ 3,00

Tzatsiki-Saus

€ 2,75

Arnhemseweg 5E 3811 NN Amersfoort
T: +31 33 4635788

E: info@restaurantmylos.nl

www.restaurantmylos.nl

VOORGERECHTEN
51. Tzatziki
€ 5,25
Gemaakt van Griekse yoghurt met fijn
geraspte komkommer, verse dille en knoflook
52. Feta/Olijven
€ 6,50
Combinatie van feta, olijven en pepers
53. Tonosalata
€ 7,50
Frisse eilandsalade met tonijn en paprika
54. Dolmadakia
Druivenbladeren gevuld met rijst

€

6,75

55. Keftedakia
€ 6,50
Gekruide gehaktballetjes in tomatensaus
56. Pikilia Kria
€ 9,50
Keur van koude voorgerechten door
de kok voor u samengesteld
57. Pikilia Zesta
€ 10,50
Keur van warme voorgerechten door
de kok voor u samengesteld
58. Choriatiki
€ 8,00
De Alom bekende Griekse Salade
met Tomaat, komkommer, feta, paprika
en natuurlijk olijfolie
*Alle voorgerechten worden geserveerd met
stokbrood en kruidenboter

61. De Griekse tafel
per persoon: € 31,50
Door de kok samengestelde keur van:
- Voorgerechten en/of mezedes met
stokbrood en kruidenboter
- Hoofdgerecht (diverse soorten vlees en/
of vis) met garnituur en Griekse salade
- Grand Dessert
(vanaf 2 personen)
HOOFDGERECHTEN
62. Bekri mezes
€ 17,50
Duet van varkens- en ossenhaas
met een saus van champignons, feta,
paprika en Griekse cognac (Metaxa)
63. Paidakia
€ 15,25
Malse gegrilde lamskoteletten met grove
zwarte peper en een dressing van olijfolie,
oregano, citroen en knoflook
64. Giros
€ 13,75
Gesneden stukjes geroosterd vlees met
uien, tzatziki, pitabrood en frites
65. Mix Grill
€ 15,50
Giros, souvlaki, bifteki, steak en tzatziki
66. Mousaka
€ 14,50
Een gerecht opgebouwd uit laagjes
aardappel, aubergines, courgettes en gekruid
gehakt met een romige Bechamelsaus
67. Juvetsi
€ 16,50
Gestoofd lamsvlees uit de oven met Kritharaki
(Griekse pasta) in tomatensaus met geraspte feta

KINDERGERECHTEN
59. Souvlaki
€ 9,75
Varkenshaas aan de spies met giros
en frites, appelmoes en mayonaise
60. Biftekakia
Gegrild gehakt met frites,
appelmoes en mayonaise

€ 8,75

*Alle Kindergerechten worden gerserveerd met
komkommersalade

68. Stifado
€ 17,50
Gestoofd kalfsvlees uit de oven met verse
sjalotjes, wortel en knoflook in tomatensaus
69. Mix Psari
€ 18,50
Combinatie met gegrilde zalm, scampi en
zwaardvis geserveerd met vissaus en ladolemono
70. Diafora (vegetarisch)
€ 14,75
Een combinatie van gevulde aubergine,
Griekse witte bonen en spanakotiropita
*Alle hoofdgerechten worden geserveerd met
salade en garnituur van de dag

