Restaurant

El Greco

bij Yannis

Om mee te nemen wachttijd 30 minuten
Voorgerechten

meeneemprijzen incl. BTW

Tarama

(mousse van zalmeieren en citroen)

6,00 €

Tzatziki

(witte kaas met komkommer)

6,00 €

Feta

6,00 €

(zachte schapenkaas met olijfolie)

Griekse Salade
Saganaki

8,00 €

(slamix, feta, tomaat, komkommer)

10,00 €

(Griekse feta in de oven)

Boureki

(gevuld met kaas)

10,00 €

Boureki

(gevuld met spinazie)

10,00 €

Calamares
Dolmas

14,00 €

(geserveerd met salade)

14,00 €

(wijnbladeren gevuld met rijst)

Merguezes

14,00 €

(geserveerd met salade en tzatziki)

Scampi’s Diabolique

14,00 €

Scampi’s in de look

14,00 €

Scampi’s “El Greco”
Meze

14,00 €

(tomatensaus met Dragon en Feta)

14,00 €

(Gevarieerd gerecht van alle Griekse specialiteiten)

Meze als hoofdgerecht

(Meze met Griekse pasta, purée Maison en garnituur)

supp. +3,00

€

Telkens inbegrepen: ovenverse broodjes en boter

- In geval van allergie, gelieve dit vooraf te melden aan het personeel Restaurant El Greco - Brugsesteenweg 14 - 8800 Roeselare - Tel: 051/22 01 67
http://www.resto-el-greco.be/ @ElGrecoRoeselare El Greco Roeselare bij Yannis

El Greco

Restaurant

bij Yannis

Om mee te nemen wachttijd 30 minuten
Hoofdschotels

meeneemprijzen incl. BTW

Ovenbereid
Cleftico

18,00 €

(lamsvlees in kleipot met looksaus)

Moussaka*(gehakt, aubergines en aardappelen in bechamelsaus) 18,00 €
Kokkinisto

18,00 €

(gestoofde rundsvlees in tomatensaus)

18,00 €

Pastitio*(gehakt, pasta en feta in bechamelsaus)

Vlees
Schotel “Van de Chef”

18,00 €

(assortiment grillades)

Boulettes “El Greco” (gevuld met verse tomaten en Feta)

17,00 €

Keftedakia

17,00 €

(kleine gegrilde boulettes)

Lamskoteletten - 5 stuks

20,00 €

Meze Royal

20,00 €

(Meze met assortiment gegrild vlees)

Vis
Gamba’s Special

20,00 €

Scampi brochette

18,00 €

Vissersschotel

(min 2 pers.)

(20,00 p.p.)

40,00 €

Telkens inbegrepen: salade, rijst, Griekse pasta en purée Maison of frietjes.
* Moussaka en Pastitio enkel met salade. Moussaka en Pastitio zijn ook
als schotel van 8 of 12 pers. te verkrijgen met 15% korting op normale prijzen.
De schotels moeten één dag op voorhand besteld worden.

- In geval van allergie, gelieve dit vooraf te melden aan het personeel Restaurant El Greco - Brugsesteenweg 14 - 8800 Roeselare - Tel: 051/22 01 67
http://www.resto-el-greco.be/ @ElGrecoRoeselare El Greco Roeselare bij Yannis

