
 
 
 

Klooster Leuterstraat 20  3961 AZ Wijk bij Duurstede  
AFHAALKAART

VOORGERECHTEN 

Dolmadaka    5.95 
wijnbladeren gevuld met rijst en gehakt 

Kalamaria    6.50 
gefrituurde inktvisringen 

Tirospanakopita   3.95 
bladerdeeg gevuld met spinazie en feta 

Keftedakia    4,50 
gehaktballetjjes in tomatensaus 

BIJGERECHTEN 

Tzatziki  (klein)   2.95 
Griekse yoghurt met komkommer en knoflook 
 
Tzatziki  (groot)   3.95 
Griekse yoghurt met komkommer en knoflook 

Griekse salade    5.50 
salade met feta, olijven en pepers 
 
Rijst met rode saus   1.50  
Mayonaise     0.50 
Knoflooksaus    0.50 
Tomaat-uiensaus   0.50 
Koolsalade    1.00 
Pita broodje    1.50 
Frites      2.50 

 

HOOFDGERECHTEN 

(bij alle hoofdgerechten zitten frites, verse salade, 
knoflooksaus en tomaat-uiensaus) 

Mixed grill    14.95 
drie stukjes vlees van de grill met gyros 
 
Kotopoulo schotel   15.50 
twee stukjes kip met gyros 

Souvlaki schotel   13.50 
twee souvlaki’s (varkensvlees-spies) gyros 
 
Souzouki schotel   12.95 
twee stukjes gehakt met gyros 
 
Spareribs met gyros   15,95 
van de grill 

Gyros schotel    12.95 
varkensvlees van het spit 

Gyros Mazí-Mas   14.50 
Gyros met kaas, champignons en roomsaus 

Bifteki     14.50 
gegrild gehakt, gevuld met feta en tomaat 

Moussaka    14.50 
ovenschotel met gehakt, aubergine,  
aardappel en bechamelsaus 

Melitzanes (vegetarisch)  13.95 
aubergine met groenten en feta 

T: 0343-445417 
(openingstijden di t/m zo van 17.00 tot 21.00)



 
 
 

Klooster Leuterstraat 20  3961 AZ Wijk bij Duurstede  
AFHAALKAART

GRIEKSE SNACKS 

Pita Gyros    6.50 
met koolsalade en tzatziki in een pita 
  
Pita Kip-Gyros    6.75 
met koolsalade en tzatziki in een pita 

Pita Souzouki    6.25 
gehakt met koolsalade en tzatziki in een pita 
 
Frites Gyros   (klein)  6.95 
met frites, tzatziki en knoflooksaus 

Frites Gyros   (groot)  8.50 
met frites, tzatziki en knoflooksaus 
 
Frites Kip-Gyros  (klein)  7,50 
van het spit met frites, tzatziki en knoflooksaus 

Frites Kip-Gyros (groot)  8,95 
van het spit met frites, tzatziki en knoflooksaus 

Halve Kip met frites   11,95 
met knoflooksaus en mayonaise 

Frites Kalamaria   8.95 
inktvisringen met tomaat-uiensaus en  
knoflooksaus 
  
Frites Souvlaki    7.95 
(varkensvlees-spies) 
met frites, tomaat-uiensaus en knoflooksaus 

Frites Souzouki   7.50 
twee stukjes gehakt met frites,  
tomaat-uiensaus en knoflooksaus 

Frites Kip-souvlaki   8.50 
met frites, tomaat-uiensaus en knoflooksaus 

NAGERECHTEN 

Griekse yoghurt    3.95 
met honing en walnoten 

Baklava    4.50 
bladerdeeg gevuld met noten en honing 

Griekse cake    3.50 
wisselende Griekse cake, laat je verrassen! 

Ben & Jerry’s On The Dough  2,50 
Karamelroomijs in een chocoladebiscuit 

DRANKEN 

Mythos (flesje)    2,50 
Heerlijk verfrissend Grieks bier 4,7% 

Coca-Cola     2,00 
Coca-Cola Zero   2,00 
Fanta     2,00 
Ice Tea  (koolzuurhoudend) 2,00 

Retsina  (1/2 liter flesje)  6,50 
Griekse witte “hars”-wijn 11%

T: 0343-445417 
(openingstijden di t/m zo van 17.00 tot 21.00)


