
Gegrilde zwaardvis met olijfolie-citroen 
vinaigrette, geserveerd met gestoomde 
groenten.

Voorgerechten

Trio alifes | 8,75
Een mix van drie verschillende Griekse 
tapenades geserveerd met brood. 
(Tzatziki, taramas en kruidenboter)

XENIA Mezedes | 16,50
Een mix van Griekse voorgerechten om op 
tafel te delen. De XENIA Mezedes is een 
variatie van 4 Griekse voorgerechten 
gekozen door de chef.

Tzatziki | 6,85
Griekse knoflookyoghurt met komkommer.

Taramas | 8,75
Romige viskuit mousse.

Keftedakia | 8,50
Griekse gehaktballetjes in tomatensaus.

Feta saganaki | 9,50
Geparneerde gebakken feta kaas met 
chilisaus.

Spanakotiropita | 9,50
Bladerdeeg gevuld met feta en spinazie 
geserveerd met yoghurtsaus.

Kolokithakia | 10,25
Courgette feta balletjes met yoghurtsaus.

Vlees
Gyros schotel | 18,25
Geroosterde stukjes varkensvlees met tzatziki, 
ui, salade en friet.

Bifteki gemisto | 19,75
Gegrilde Griekse burger gevuld met feta en 
zongedroogde tomaat, geserveerd met salade, 
tzatziki en rijst.

Paidakia | 28,50
Lamskoteletjes van de grill, gemarineerd met 
verse rozemarijn en knoflook, geserveerd met 
salade, tzatziki en friet.

Mixed grill | 21,75
Gyros (varkensvlees), kipspiesjes, bifteki en 
varkenshaas, geserveerd met salade, tzatziki 
en rijst.

Combideal Mixed grill voor 2 personen | 39,50 
Gyros (varkensvlees), kipspiesjes, bifteki en 
varkenshaas, geserveerd met salade, tzatziki 
en rijst.

Mixed grill special | 24,50
Gyros (varkensvlees), kipspiesjes, bifteki en 
varkenshaas en lamskotelet, geserveerd met 
salade, tzatziki en rijst.

Stifado | 23,50
Griekse stoofpot van rundvlees en sjalotjes in 
tomatensaus, geserveerd met salade en rijst.

Moussaka | 20,75
Ovenschotel van laagjes gebakken 
aardappel, aubergine, gehakt in tomatensaus 
en bechamel, geserveerd met salade, Griekse 
yoghurtsaus en rijst.

Vis
Solomos Scharas | 22,75
Gegrilde zalmfilet met olijfolie-citroen 
vinaigrette geserveerd met gestoomde 
groenten.

Xivias | 25,50

Take-away



Vegetarisch
Briam | 18,75
Traditioneel Grieks groentegerecht uit de 
oven met aubergine, courgette, wortel, 
paprika, tomatensaus en feta, geserveerd 
met salade en aardappel.

Pita broodjes
Pita gyros | €8,50
Geroosterde stukjes varkensvlees met 
tomaat, tzatziki, ui en friet.

Pita gyros speciaal | €8,75
Geroosterde stukjes varkensvlees met kaas, 
tomaat, tzatziki, ui en friet. 

Pita bifteki | €8,50
Gegrilde griekse burger met tomaat, 
tzatziki, ui en friet. 

Pita loukaniko (varken) | €8,50
Griekse worst met tomaat, tzatziki, ui en 
friet.

Pita souvlaki (kip) | €8,50
2 kipspiesen met tomaat, tzatziki, ui en friet.

Salades
Choriatiki | 8,80
Griekse salade met feta, tomaat, 
komkommer, paprika en pepertjes.

Pantzari | 8,50
Rode bieten salade met knoflook, ui, olijfolie, 
verse kruiden en verkuimelde feta. 

Kindermenu
Kindermenu | 12,50
Keuze uit: frikandel, kipspies, gyros, vissticks 
of Griekse gehaktballetjes, geserveerd met 
komkommer, friet, appelmoes en 
mayonaise.

Nagerechten
Griekse zoetigheden | 7,50
Assortiment van Griekse zoete hapjes.

Griekse yoghurt | 7,30
Met honing en walnoot.

Baklava | 8,00
Laagjes knapperig filodeeg met stukjes 
walnoot in honingsiroop.

Karidopita | 6,80
Walnootcake in honingsiroop.

Sokolatina | 8,50
Chocoladetaart.

Sauzen
Tzatziki | 1,25
Knoflooksaus | 1,25
Ketchup | 1,25
Mayonaise | 1,25
Chilisaus | 1,25

Bijgerechten
Friet + mayonaise | 4,25
Gebakken aardappelen uit de oven | 4,25 
Rijst | 3,75
Gestoomde groenten | 5,25
Pita los | 2,50

Frisdranken
Coca-Cola 0,33cl. | 2,50
Coca-Cola Zero 0,33cl. | 2,50
Ice tea lemon 0,33cl. | 2,50
Ice tea green 0,33cl. | 2,50
Fanta 0,33cl. | 2,50
Redbull 0,33cl. | 3,00

Afhalen dagelijks van 16:00 tot 21:00.
Bezorgen dagelijks van 17:00 tot 21:00.

U kunt uw bestelling vanaf 16:00 doorgeven via onze website of telefonisch (033-245 1456).

XENIA Greek Kitchen 
www.restaurantxenia.nl
info@restaurantxenia.nl

033-245 1456




