
74  Mousaka het meest originele  €  17,95
 Griekse gerecht met rijst en koolsalade
75 Mousaka voor 2 personen:  € 38,00
 met rijst, frites en boerensalade
76 Gyros Djuwetsch gyros uit de oven met Griekse € 18,50
 tomatensaus en kaas, rijst en boerensalade 
76A Gyros met metaxasaus gyros uit de oven met € 20,50
 metaxasaus, kaas, rijst en boerensalade

77 Bekri meze met kip  € 21,50
 in de pan gebakken met romige metaxasaus,
 rijst en boerensalade
78 Vegetarische schotel gevulde paprika en tomaat, € 17,50
	 aardappels	uit	de	oven,	florines	piperies,	rijst	en
 koolsalade
79 Runderfilet met metaxasaus met Griekse gekruide € 25,50
 aardappelen uit de oven en boerensalade
80 T-bone steak (+/- 400gr)  € 28,50
 met frites of rijst en kruidenboter
81 Lesbos schotel Kalfsfilet	met		 €	 23,95
 metaxasaus, rijst en boerensalade
82 Stifado kip met rijst en sjalotjes in tomatensaus € 19,95
 en boerensalade
82A Stifado rundervlees i.p.v. kip  € 25,00
83 Santorini schotel biefstuk van de haas, € 25,50
 champignonsaus, warme groente, 
 rijst en boerensalade
84 Arthimes schotel 2 gegrilde lamshaas, gyros, € 23,95
 champignonsaus, tzatziki, rijst en boerensalade
85 Rollade schotel varkenshaas met champignonsaus, € 19,95
 gyros, tzatziki, rijst en boerensalade
86 5 Lamskoteletten met witte bonen,  € 26,50
 tzatziki, rijst en boerensalade
87 Bekri meze varkenshaas € 21,50
 in de pan gebakken met romige metaxasaus, 
 rijst en boerensalade
88 Aphrodite schotel varkenshaas, ossenhaas, € 24,95
	 lamshaas,	kalfsfilet	aan	het	spies	met	
 champignonsaus, gyros, rijst en boerensalade
89 Lamssouvlaki 2 stuks met gyros, frites en € 23,50
 boerensalade (champignonsaus apart)

(Alle visspecialiteiten worden geserveerd met vissaus)
90 14 gepelde grote scampi’s € 25,50
 gebakken in kruidenboter, met rijst en boerensalade
91 Kabeljauwfilet gebakken met rijst, warme groente  € 20,95
 en koolsalade
92 Scholfilet 2 stuks gebakken met rijst en koolsalade  € 19,50
93 Slibtongetjes 2 stuks gebakken met  € 20,00
 warme groenten, rijst en koolsalade
94 Poseidon schotel voor 2 personen: € 49,00
 2 moten zalm, 2 slibtongetjes,
	 2	tongfilet,	kalamaria,	rijst,	frites	en	boerensalade
95 Egnatia schotel voor 2 personen: € 52,00
	 2	zalm,	2	zeebaarsfilet,	2	tongfilet,	2	scampi’s,
 kalamaria, rijst, frites en boerensalade
96 Kalamaria Griekse gebakken kleine inktvis € 18,95
 met rijst en koolsalade
97 Diverse visschotel voor 2 personen:  € 48,00
	 2	kabeljauw,	2	scholfilet,	2	scampi’s,	kalamaria,	
 sardientjes, rijst, frites en boerensalade
98 Gamba’s	7	grote	ongepelde	scampi’s		 €	 25,50
 met rijst en boerensalade
99 Cipura (Dorado Royal)  hele vis € 21,95
 van de grill met rijst, warme groenten en boerensalade
100 Diverse schotel	1	scholfilet,	1	zeebaarsfilet,		 €	 21,50
	 2	scampi’s,	kalamaria,	rijst	en	boerensalade
101 Tongfilet 2 stuks € 19,95
 Met rijst, warme groente en boerensalade
102 Gebakken verse zalmfilet  € 21,00
 Met kalamaria, rijst en boerensalade
103 Zeebaarsfilet van de grill met frites  € 21,50
 warme groenten en boerensalade

OVENGERECHTEN

SPECIALITEITEN VAN HET HUIS

VISSPECIALITEITEN

DRIEGANGEN MENU (voor groepen van 4 personen)
Drie gangenmenu 1: € 34,00 p.p.
 Voorgerechten: warm en koud
 Hoofdschotel : vlees, salade, tzatziki, rijst en frites
 Nagerecht naar keuze
Drie gangenmenu 2:  € 35,50 p.p.
 Voorgerechten: warm en koud
 Hoofdschotel : vlees, vis, salade, tzatziki, rijst en frites
 Nagerecht naar keuze

AFHAALMENU
GRIEKS SPECIALITEITEN 

RESTAURANT

APHRODITE

Onze keuken is geopend 
van 17.00 tot 22.00 uur.

Op zondag openen wij om 15.00 uur.
Op maandag gesloten m.u.v. feestdagen

We bezorgen bestellingen t/m 65 personen.

Grieks specialiteiten restaurant Aphrodite
Rijksweg 122, 6325 AG Berg en Terblijt 

043-604 3775
WWW.APHRODITE-RESTAURANT.NL

Pita gyros
€ 7,50



1 Feta € 6,50
2 Peperoni en olijven € 5,50
3 Tzatziki  € 5,50
4 Tarama salade  € 5,75
5 Saganaki  € 7,95
6  Dolmadakia  € 7,95
7  Keftedakia  € 7,50
8  Triamazi  € 5,75
9  Garnalen salade  € 8,00
10  Pikilia koud (1 persoon)  € 12,50
11  Pikilia warm (1 persoon)  € 15,00
12  Sardientjes  € 7,00
13  Gebakken kalamaria € 7,80
14  Scampies € 10,95
15  Gegrilde scampies €  10,95
16  Gebakken mosselen  € 7,95
17  Stokbrood met kruidenboter  € 4,00
18  Octopus in metaxasaus  € 11,50
19  Florinis Piperies  € 7,00
20  Kleftico  € 11,00
 stukjes kophaas gebakken in pikante metaxasaus
20A Gebakken feta in de oven € 8,50
 met uien, tomaat, pepers, olijven

VOORGERECHTEN

25 Koolsalade  € 4,50
26  Komkommersalade  € 5,20
27  Tomatensalade  € 6,50
28  Tonijnsalade  € 8,95
29  Gemengde boerensalade met feta (1 pers.) €  7,50

SALADES

30  Metaxasaus  € 5,50
31  Rijst met Griekse tomatensaus  € 5,00
32		 Knoflooksaus		 €	 2,95
33  Grote witte bonen  € 5,75
34  Aardappels uit de oven  € 5,00
35  Extra frites met mayonnaise  € 4,50
36  Extra Gyros  € 8,50
37  Pita brood  € 2,00
38  Lamskotelet per stuk  € 5,20
39  Souvlaki per stuk  € 4,50

EXTRA’S

VLEESGERECHTEN VAN DE GRILL
(Al deze gerechten worden geserveerd met tzatziki)

40  Suzuki 2st. gehakt met gyros, rijst en koolsalade € 16,95
41  Bifteki gehakt gevuld met kaas, tomaat en € 18,00
 peperoni, gyros, rijst en koolsalade
42  Souvlaki 2 st. souvlaki, kophaas aan het spies   € 18,50
 met gyros, rijst en koolsalade
43  Gyros gesneden varkensvlees met rijst € 16,95
 en koolsalade
44 3 Gegrilde kipfilets met champignonsaus (apart),  € 17,95 
 rijst, frites en koolsalade
45 Retsina schotel	souvlaki,	kipfilet,	gyros,	mousaka	 €	 19,50
 rijst en koolsalade
46 M. Alexandros schotel kipfilet,	lamskotelet,	 €	 20,50
 souvlaki, gyros, rijst en koolsalade
47 Knossos schotel schnitzel, suzuki, gyros, € 19,50
 mousaka, rijst en koolsalade
48 Kindermenu souvlaki en gyros met frites € 10,50
 en appelmoes, geen tzatziki
48A Kindermenu suzuki met frites en appelmoes, € 10,50
 geen tzatziki
48B Kindermenu schnitzel met frites en appelmoes, € 10,50
 geen tzatziki
49 Kindermenu	kipfilet	met	frites	en	appelmoes,	 €	 10,50
 geen tzatziki
49A Kindermenu kalamaria met frites en appelmoes, € 10,50
 geen tzatziki
50 Delphi schotel	kalfsfilet,	suzuki,		 €	 21,00
 souvlaki, gyros, rijst en boerensalade
51 Lamskoteletten 3 stuks met gyros,  € 22,50
 witte bonen, rijst en koolsalade
52 Akilis schotel souvlaki, varkenshaas, € 19,95
 gyros, lever, rijst en koolsalade
53 Sokrates schotel	varkenshaas,	kalfsfilet,	gyros,		 €	 19,95
 champignonssaus, boerensalade en rijst
54 Skiathos schotel 1 lamssouvlaki, gyros, ossehaas € 22,50
 boerensalade (champignonssaus, apart)
55 Boeren schotel souvlaki, suzuki, lever, gyros, € 19,95
 witte bonen, rijst en boerensalade
56 Souvlaki speciaal varkenshaas aan het spies, € 19,95
 champignonssaus, gyros, rijst en boerensalade
57 Ouzo schotel souvlaki, gyros, rijst en koolsalade € 16,50
57A Ydra schotel gyros, kalamaria rijst en koolsalade € 17,00
58 Appolon schotel	ossehaas,	lamshaas,	kalfsfilet,	 €	 24,50
 champignonsaus (apart), rijst en boerensalade

58A Samos schotel € 17,95
	 souvlaki,	kipfilet,	gyros,	rijst	en	koolsalade
59 Hermus schotel suzuki, souvlaki,  € 19,95
 schnitzel, gyros, rijst en koolsalade
60 Rhodos schotel 2 lamskoteletten, souvlaki, € 21,95
 gyros, witte bonen, rijst en koolsalade
61 Odysseus schotel steak, suzuki,  € 18,95 
 gyros, witte bonen, rijst en koolsalade
62 Athene schotel 2	suzuki’s,	souvlaki,	 €	 19,95
 gyros, rijst en koolsalade
63 Saloniki schotel steak, souvlaki,  € 21,50
 lamskotelet, gyros, rijst en boerensalade
64 Dionyssos schotel 1 lamshaas,  € 20,95
 1 suzuki, 1 schnitzel, gyros en boerensalade
65 Dias schotel 1 souvlaki, 1 suzuki,  € 17,95
 gyros, rijst en koolsalade
65A Kos schotel 1 souvlaki, 1 lamskotelet,  € 22,00 
	 1	kalfsfilet,	gyros	en	boerensalade

(Prijzen voor 2 personen)
66 Kreta schotel	2	souvlaki’s,	2	kipfilet,	2	suzuki’s,	gyros,	 €	 42,00
 rijst, frites, witte bonen, tzatziki en boerensalade
67 Olympia schotel	2	lamskoteletten,	2	souvlaki’s,	 €	 46,00
	 2	suzuki’s,	gyros,	tzatziki,	rijst,	frites,	
 boerensalade en grote Griekse bonen
68 Corfu schotel	2	suzuki’s,	2	steaks,	 €	 46,00
	 2	souvlaki’s,	gyros,	tzatziki,	rijst,	frites,
 boerensalade en grote Griekse bonen
69 Hercules schotel	2	souvlaki’s	kophaas,	2	souvlaki’s	 €	 52,00
	 aphrodite,	2	lamssouvlaki’s,	gyros,	tzatziki,	rijst,	frites,
 boerensalade, grote Griekse bonen en champignonsaus
70 Geheim van onze kok  € 51,00
 Met frites, rijst en boerensalade
71 Aphrodite schotel varkenshaas, ossehaas, € 51,00
	 lamshaas,	kalfsfilet	aan	het	spies,	gyros,	
 champignonsaus, tzatziki, rijst, frites en boerensalade
72 Akropolis schotel 2 souvlaki, 2 lamskoteletten,  € 48,00
 2 ossehaas, gyros, tzatziki, frites, rijst, witte bonen en boerensalade
73 Griekse tafel	1	schol,	1	sliptong,	2	scampi’s	 €	 52,00
	 kalamaria,	2	lamskoteletten,	2	souvlaki’s,	gyros,
 tzatziki, frites, rijst, witte bonen en boerensalade
73A Lushnja schotel	2	souvlaki,	2	suzuki’s,	2	mousaka,	 €	 44,00
 gyros, rijst, frites, witte bonen, tzatziki en boerensalade

SCHOTELS VOOR 2 OF MEER PERSONEN


