
 

 

 
Voorwoord 

 
Iedereen die Griekenland wel eens heeft bezocht gaat zeker nog wel eens terug om te 

genieten van de gastvrijheid, cultuur en de zonnige eilanden in de glasheldere blauwe zee.  

Wij vinden het dan ook bijzonder prettig dat u ons restaurant heeft uitgekozen om een 

heerlijke Griekse maaltijd te nuttigen. 

Wij zullen ons uiterste best doen om uw avondje uit in Griekse Specialiteiten Restaurant 

Olympia in Horst tot een succes te make!!  

Op deze kaart staan vele Griekse gerechten en wijnen vermeld. Bezoekers van Griekenland 

zullen dan ook ongetwijfeld gerechten herkennen waar zij toentertijd van genoten hebben. 

Wij kunnen u verzekeren dat het u in ons restaurant even goed zal smaken als op uw 

vakantieadres.  

Om u in de Griekse stemming te brengen is (zoals u ziet) de ambiance puur Grieks. 

Daarbij zijn onze koks echte Grieken die hun vak verstaan.  

Dit alles tezamen staat garant voor een plezierige en smaakvolle avond!  

                                                               
 

 
 
  



Voorgerechten  

 

 

1 Agioritiki     €6.75 

Luchtige mousse van gestoofde aubergines  

2 Tonosalata     €6.75 

Een heerlijke salade van tonijn naar  

Grieks recept  

3 Taramosalata    €6.75 

Een viskuitsalade met een tongstrelende zachte  

smaak   

4 Feta      €6.75 

Feta met olijfolie en oregano   

5 Florinis (warm)    €6.75 

Gevulde paprika met fetakaasmousse  

6 Tirosalata     €6.70 

Fetakaasmousse     

6a Kolokithi tiganito    €6.75 

Gebakken courgette met tzatziki   

7 Tzatziki     €5.90 

Griekse lekkernij van Griekse yoghurt met  

komkommer, knoflook en kruiden    

8  Garides cocktail    €7.70 

Cocktail van garnaaltjes in een whiskysaus   

9 Psomi me apolla    €5.50 

brood met kruidenboter en tapenade  

van olijven en paprika    

10  Psomi me woutiro    €2.95 

brood met kruidenboter    

11  Saganaki     €7.50 

Gebakken Griekse fetakaas met jam    

12 Dolmadakia    €6,00 

Met gehakt en rijst gevulde druivenbladeren    

13  Spanakopitakia    €6.30 

Luchtig bladerdeeg met een vulling  

van spinazie      

14 Keftedes     €6.85 

Grieks gekruide gehaktballetjes in een  

tomatensaus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Manitaria            €6.70 
Gebakken champignons met knoflook  

17 Midia       €8,00 

Gebakken mosseltjes knoflooksaus 

18 Garides      €10.90 

Ongepelde garnalen met knoflooksaus  

19  Sardelles     €6.85 

Gebakken sardientjes met knoflooksaus  

21 Kalamaria     €8.50 

Krokant gebakken inktvis met knoflooksaus   

 

 

 

Soepen 
 

Kreatosoepa     €5,00 

Griekse vleessoep      

Kotosoepa      €5,00 

Kippensoep 

Ntomatosoepa     €5,00 

Tomatensoep   

 

 

Salades  
 

laganosalata      €4.50  

Frisse witte koolsalade 

Choriatiki salata     €5.20 
Griekse salade 

Choriatiki tono’s    €6.80 
Griekse salade met tonijn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visgerechten   

 

35 Kalamaria    €19.50         

 Krokant gebakken inktvis 

 met knoflook in een citroendressing 

37 Garides (ongepeld)   €24,50 

 6 Gebakken garnalen   

 met knoflook in een citroendressing 

38 Solomos     €23,75 

 Zalmfilet van de grill 

  met knoflook in een citroendressing 

39 Glossa     €24,50 

 Gebakken zeetongfilet 

 met knoflook in een citroendressing 

39c Pollak filet    €18,95 

 Gebakken witte koolvis  

 met knoflook in een citroendressing 

39d Ionios pelagos   €24,75 

 Een zeebanket van witte koolvis 

garnalen en kalamaria met knoflook in een 

citroendressing   

 

 

 
Alle visgerechten worden geserveerd met 

rijst, Aardappelen, salade en 

knoflooksaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de grill    
 

 

40 Suzuki      €16,00 

 3 stuks gekruid gehakt 

41 Bifteki       €17,50 

 2 stuks gekruid gehakt gevuld met kaas 

42 Suflaki      €17,50  

 3 spiesen met varkensfricandeau  

43 Giros      €17,50 

 Gesneden stukjes gekruid varkensvlees   

44 Brizola      €17,50  

 3 stuks schnitzel  

45 Psaronefri     €19.50 

Opengesneden varkenshaas met champignons 

46 Stithos kota     €18,00 

 Gegrilde kipfilet  

47 Paidakia     €20,50 

  Gegrilde lamskoteletten 

 

Alle schotels worden geserveerd met rijst, 

aardappelen, tzatziki en salade 

 

 
Extra vlees   
Bifteki of kipfilet      €4,00  

Giros       €7,20  

Suflaki, suzuki of schnitzel   €3,25 

Mousaka      €5,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samengestelde gerechten van de grill 
 

 

48 Retsina schotel    €18,25  

Giros en bifteki, 

49 Plastira schotel    €21,25 

 Suflaki, bifteki, kipfilet, 

 varkenshaas en giros 

50 Proastio schotel    €19,25 

 Spare-ribs, suflaki en giros 

51 Samos schotel    €19,25 

 1 bifteki, 2 suflaki en giros  

53 Ageron schotel    €18,25  

 Giros en suflaki 

54 Paros schotel     €19,25 

 2 suflaki, 1 lamskotelet en giros 

55  Meteora schotel    €19,25 

 Suzuki, suflaki, schnitzel en giros 

56  Igoumenitsa schotel   €19,25 

  3 lamskoteletten en giros 

57  Kefalonia schotel    €19,25 

 Schnitzel, suzuki, kipfilet en giros 

58 Nikopolis schotel    €19,25 

 Suzuki, suflaki, bifteki en giros 

59 Olympia schotel    €20,25 

  Lamskotelet, schnitzel, suzuki, suflaki 

 en giros 

60  Ellena schotel    €20,25 

  Lamskotelet, suzuki, schnitzel en 2 suflaki  

61 Metaxa schotel    €19,25 

 Giros, lamskotelet en suflaki 

 

 

Alle schotels worden geserveerd met rijst, 

aardappelen, tzatziki en salade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nog meer  Griekse specialiteiten  
 

 

63 Bifteki overbakken    €19,20  

 Heerlijk gekruid gehakt met 

 metaxasaus, overbakken met kaas 

65 Diplomatenschotel     €20,95  

 Susuki, varkenshaas en kipfilet, 

  met hollandaisesaus 

 geserveerd met warme groenten 

67 Giros speciaal     €20,25 

 Giros met gebakken uitjes, 

 champignons en paprika 

68  Schotel ala Georgia    €22,20 

 Gesneden gegrilde varkenshaas met  

 ananas, uitjes en roomsaus 

68a Stifado (familierecept)   €21,20  

Oma’s stoofschotel van gemarineerd  

mals lamsvlees en sjalotjes met een  

lichte smaak van kruidnagels en kaneel, 

afgeblust met rode wijn 

69 Giros overbakken    €20,25 

 Giros uit de oven met champignons en 

 metaxasaus, overbakken met kaas  

 
 

Alle schotels worden geserveerd met rijst, 

aardappelen, tzatziki en salade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Nog meer lekkere Griekse 

specialiteiten   
 

 

70 Piato Billis     €21,25 

 Gegrilde kipfilet  overgoten met roomsaus 

71 Tiganaki kotopulo    €20,20 

gebakken kipfilet, geserveerd in een roomsaus 

van paprika en ui 

72  Tiganaki giros     €20,25 

 Giros bereid met paprika, ui 

 en in een heerlijke roomsaus  

74  Giros wijnsaus    €20,25  

Giros met gebakken champignons,  

overgoten met wijnsaus 

75  Suzukakia roomsaus    €18,25 

 3 stuks suzuki met gebakken  

 champignons, overgoten met roomsaus,  

76  Gemisto psaronefri    €22,20 

 Opengesneden varkenshaas, gevuld met  

 feta en uitjes, overgoten met metaxasaus 

84  Mousaka     €19,25 

 Het traditionele Griekse ovengerecht, 

 opgebouwd uit aardappels, aubergines en 

 gekruid gehakt, afgedekt met een fijne  
 bechamelsaus.   

 

Alle schotels worden geserveerd met rijst, 

aardappelen, tzatziki en salade 

 

 

 

 

Bijgerechten   
Gigandes      €4.75 

Friet of aardappels    €3.00 

Rijst       €3.00 

Roomsaus      €1.50 

Metaxasaus      €1.50 

Champignonsaus     €1.50 

Pepersaus      €1.50 

Saus van de kok     €1.50 

Knoflooksaus     €1.10 

Mayonaise/appelmoes/ketchup of curry bakje €1.00 

Tzatziki (kleine portie)    €5,00 

 

 

 

 
 Voor onze kleine gasten   
 

 

Kinder Giros     €10,75 

Kinder Suflaki     €8,20 

Kinder Kipfilet     €9,20 

Kinder Spareribs     €9,20 

Kinder Suzuki     €8,20 

5 Mini Frikandel of 5 Kipnuggets  €8,75 

Kinder Zalmfilet of koolvis   €10,75 

 

Alles voor onze kleine gasten worden geserveerd 

met friet, appelmoes, salade en mayonaise 

 

 Vegetarische gerechten  
 

 

86a Schotel vegetarisch    € 17,20 

 Met saganaki, spanakopita, florinis en  

 gebakken courgette    

 

Tip: Kijkt u ook eens bij onze voorgerechten: hier 

vindt u ook veel vegetarische gerechten. 

 

Alle schotels worden geserveerd met rijst, 

aardappelen, tzatziki en salade 

 

 

Specialiteiten van de grill  vanaf 2 personen 

 
 

91 Platamona schotel    €45,90  

 Kipfilet, bifteki, giros, mousaka, suflaki  

92 Schotel van het huis     €45,90 

Bij dit gerecht geven wij de kok de vrije 

hand en wordt er voor u een 

een heerlijke schotel samengesteld 

 

 

 Alle schotels worden geserveerd met rijst, 

aardappelen, tzatziki en salade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadeautip!! 
 

 

 


