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Ze zeggen schoonheid is verborgen in eenvoud. Hetzelfde geldt voor smaak.
En we passen dit toe op onze keuken.
Restaurant Saloniki zorgt dat u gerechten proeft die u zullen verrassen met hun eenvoud
en volledige smaak.
We combineren en bereiden seizoensgebonden gerechten op zodanige wijze dat de heerlijke
pracht die ze verbergen, naar buiten komt.
Creatief werken, met liefde voor de Griekse keuken is een geweldige ervaring die tot
een verrassend resultaat leidt.
Wij nodigen u uit onze creaties te proberen, die wij tegen zeer betaalbare prijzen aanbieden
zodat iedereen er van kan genieten.
Met gastvriendelijke groet,
Het Saloniki team!

Voorgerechten
Feta

Geserveerd met vers brood

Griekse geitenkaas met oregano en olijfolie 6.50

Tzatziki

De beroemde Griekse saus van yoghurt, knoflook en komkommer 6.50

Trio Elleniko

Een frisse aubergine mousse, zachte mousse van tonijn en fetamousse 7.50

Keftedakia

Gehaktballetjes uit de oven met tomatensaus en gesmolten kaas 6.50

Piperi Keftedakia

Gehaktballetjes uit de oven met bruine pepersaus 6.50

Dolmades

Wijnbladeren gevuld met een mengsel van gekruid rijst en gehakt met bearnaisesaus 6.50

Bourekaki

Rolletjes van bladerdeeg gevuld met ham en jonge kaas met een licht pittige saus

7.50

Rolos Solomos

Rolletjes van gerookte zalm, gevuld met tonijnmousse met bearnaisesaus 8.50

Midia - Kalamaria

Krokant gebakken mosselen en inktvisringen met een huisgemaakte kruidensaus 7.50

Feta Fournou

Feta kaas uit de oven met tomatensaus, olijven en groene pepers 8.-

Saganaki

In de pan gebakken fetakaas met citroen 8.-

Garides Fournou

Grote garnalen met tomatensaus, feta en gesmolten jonge kaas uit de oven 11.50

Pikilia

Onze meest geliefde voorgerechten samengevoegd in een hapjesschotel 13.50 / 2 pers. 25,-

Salades

Griekse Salade

Geserveerd met vers brood

Griekse boerensalade met tomaat, komkommer, feta, olijven, groene pepers en olijfolie 7.50

Garidakia Salade

Frisse salade van Noorse garnaaltjes met een huisgemaakte whiskysaus 8.-

Saloniki Salade

Verfrissende salade met gerookte zalm, spinazie, komkommer en een zachte dressing 8.-

Soepen

Paprikasoep

Romige soep van rode paprika 5.50

Kippensoep

Griekse kippensoep volgens huisrecept 5.50

Geserveerd met vers brood

Kleine Porties

Geserveerd met friet en rijst
Gyros schotel
Geroosterd varkensvlees van de spies en tzatziki
Souvlaki schotel
Spies van gemarineerd varkensvlees met gyros en tzatziki
Schnitzel schotel
Fijn gekruide varkensschnitzel met gyros en tzatziki
Souzouki schotel
Gekruide gehaktschijf met gyros en tzatziki
Kipfilet schotel
Gemarineerde kipfilet met gyros en tzatziki
Kalamaria schotel
Krokant gebakken inktvisringen met kruidensaus
Midia schotel
Krokant gebakken mosselen met kruidensaus
Glossaki schotel
Fijn gekruide scholfilet uit de pan met bearnaisesaus
Moussakas schotel
Traditioneel ovengerecht gemaakt uit lagen aubergine, aardappel en gehaktsaus,
overgoten met een bechamelsaus en tzatziki
Gemista schotel
Gevulde paprika’s uit de oven met gekruide rijst en tzatziki
Gyros Saloniki
Gyros met roomsaus en gesmolten kaas uit de oven
Bekri Mezes
Varkensmedaillons met licht pikante tomatensaus uit de pan en tzatziki
Kota Tigani
In stukjes gesneden kipfilet met champignon, paprika’s en witte wijnsaus met tzatziki

€ 10,-

Niet geldig in combinatie met aanbiedingen.

Hartelijk bedankt voor uw bezoek!
Wij hopen u in de nabije toekomst nogmaals
te mogen ontvangen!
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