
‘HELLENIC KITCHEN’ 
De nieuwe Griekse keuken grijpt terug naar z’n roots uit de tijd

van het Helleense imperium, met invloed in - en invloeden uit - Europa, Noord-Afrika,
en tot ver in het Midden-Oosten . De samensmelting van culturen, geuren, smaken en

mensen brengt magie op uw bord!

Praktisch …
Reken op 2 tot 3 mezzedes per persoon.

De beste kwaliteit krijg je door de warme mezzedes kort zelf in de (microgolf)
oven op te warmen. Zo bent u zeker van heerlijk warme gerechten. Daarom geven
we de warme gerechtjes standaard koud mee. We zorgen voor het juiste materiaal,

en een duidelijke uitleg.

Ons brood wordt vers bereid zonder vetstoffen of bewaarmiddelen.
We geven het standaard gebakken mee. Mocht u het brood pas meerdere uren later eten, 

kunnen we u hetzelfde brood meegeven, maar om thuis af te bakken in een
warmeluchtoven. Zo kan u ook dan genieten van knapperig vers brood.

Wanneer u de warme gerechten graag warm afhaalt, dan bekijken we dat graag.
Gelieve er rekening mee te houden dat dit op momenten van grote drukte

in het restaurant niet altijd haalbaar is.

Wanneer u ten laatste de dag voor afhaling, voor 21u, bestelt,
kunnen we u een vlotte service garanderen, en zorgen dat uw bestelling

op het gewenste tijdstip klaar staat. Daarom geven we op tijdige bestellingen graag 10% 
korting. U kan ook à la minute meeneemgerechten bestellen.

Gelieve dan rekening te houden met eventuele wachttijden. Op momenten van
grote drukte moeten we helaas soms meeneembestellingen weigeren.

Voor grotere bestellingen en feesten bespreken we graag uw wensen,
en maken we afspraken en een offerte op maat.

Afhalen kan van dinsdag tot en met zaterdag vanaf 17u, en van donderdag tot en
met zaterdag tussen 12 en 14u. Wenst u graag op een ander tijdstip af te halen,

dan kan dat besproken worden.



MZEbrood
Een recept uit Christina’s geboortedorp,
vrij van vetstoffen en bewaarmiddelen. Alleen voor MZE
gemaakt door onze warme bakker en voor jullie telkens
vers gebakken! - 1,8 / 3,5

DIPin
 APEROHAPJES
• Huisgemarineerde olijven - 3
• Ansjovisfiletjs in olie, Griekse kruiden, rode ui - 3,9
• Piperakia toursi (groene pepertjes) - 2,9

• TZATZIKI
 GR yoghurt, komkommer, look, dyosmos - 5,8

• REVITHADA ME PANTZARI
 Kikkerwten, tahini, geroosterde rode biet, feta crumble (vegan ook mogelijk) - 6

• MELITZANOSALATA
 Dip van gegrilde aubergines, granaatappelpitten - 6

• TIROKAFTERI
 Feta, boukovo, tomaat (licht pikant) - 5,8

• TARAMAS
 Dip van kabeljauwkuit (wit/roos/duo) - 5,9

DAN ook nog
• CHORIATIKI 
 Griekse boerensalade, tomaat, komkommer, sla, feta,…overgoten met olijfolie - 9,7

• HTAPODAKI XIDATO
 Huisgemarineerde octopus, lauw opgediend - 11,8

• DAKOS
 Kretenzisch beschuit, tomaat, feta, rode ui, lente ui, rode wijnazijn - 12

• DOLMADES
 Gevulde wijnbladeren, citroen, tzatziki - 8,9

• PANTZARIA ME COUSCOUS
 Rode biet, parelcouscous, pittige dressing, gekonfijte rode ui,  geroosterde amandelen - 9,7

• SALATA MANOURI
 Gebakken Manouri, gegrilde vijg, salade, spinazie, honing/citroen dressing, walnoten - 9,9

• “POLITIKI” SALATA / PULLED PORK
 Traditionele Griekse witte koolsalade - creamy afgewerkt - met pulled pork, lauw geserveerd - 9

Veggie of vegan? Veel gerechtjes kunnen aangepast worden! Vraag het aan de bediening.

MZEcool

MZEhot

MZEsweets

MZEdrinks
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MZEcool

MZEhot

MZEsweets

MZEdrinks

• GIGANTES
 Grote witte bonen, tomaat, speciale kruidenmengeling, feta - 6

• MEDITERRAANSE “BLOODY MARY” RISOTTO
 Risotto met Griekse Karolina rijst, vodka, geroosterde tomaat, basilicum, selder, feta, graviera, olijven
 (licht pikant) - 9,7

• BRIAMI ME VASILIKO
 Zuiderse groenten, aardappelen, basilicum, feta, tomaat - 6

• PATATES FOURNOU
 Ovenaardappelen, olijfolie, look, Keltisch zeezout - 5,6

• STIFADO
 Traditionele kruidige stoofschotel, varkenswangen, gecarameliseerde sjalotjes - 13,50

• MOUSAKAS
 Traditioneel ovengerecht met aubergines, aardappelen, MZE’s speciaal gekruide 
 gehaktragout en bechamel. Een aanrader! - 9,7

• PSARI “SPETSIOTA” * (zoals op eiland Spetses)
 Roodbaarsfilet, saus met tomaat, olijven, ui,…, crumble van geroosterd Grieks brood, worteltjes - 15
 * dit gerecht is deels gegaard, en gaar je thuis verder in een warmelucht- of traditionele oven

• PANCETTA
 Traag gegaarde buikspek (36u in de oven), pittig sausje met Griekse yoghurt - 9,7

• PAIDAKIA ** 
 Lamskoteletjes, Mediterraanse marinade, fris tomatenslaatje - 15
 ** deze gerechten zijn volledig gegaard en kunnen worden opgewarmd in de (microgolf)oven.
 Hierbij kan een beperkt kwaliteitsverlies optreden.
 
• ARNAKI TAS KEBAB
 Traditionele, kruidige stoofpot met sappige stukjes lamsnek, bahari (speciale soort jeneverbes),
 ui, look, kritharaki (Griekse pasta) - 10,20

• PASTITSIO
 Traditionele ovenschotel, macaroni, ragout van gehakt, vleugje kaneel, bechamelsaus - 8,5

• VEGETARISCHE MOUSAKAS
 Ovenschotel met aardappelen, aubergines, kruidige tomatensaus, bechamel, Griekse truffelolie - 8

• KEFTEDES ME SALTSA
 Gehaktballetjes, Christina’s kruidenmengeling, venkelzaad, tomaat, kritharaki (Griekse pasta) - 8,9

• KOTOPOULO ME LEMONI
 Sappige kipkoteletjes, citroen, olijfolie, rozemarijn, patatjes - 8,5

• GARIDES SAGANAKI **
 Black tiger scampi, tomaat, feta - 15,9
 ** deze gerechten zijn volledig gegaard en kunnen worden opgewarmd in de (microgolf)oven.
 Hierbij kan een beperkt kwaliteitsverlies optreden.

• GARIDES LADOLEMONO **
 Black tiger scampi, citroen, mosterd, wijn, poeder van gedroogde Noorse citroen - 15,6
 ** deze gerechten zijn volledig gegaard en kunnen worden opgewarmd in de (microgolf)oven.
 Hierbij kan een beperkt kwaliteitsverlies optreden.

• FETA PIPERIA ***
 Feta Tirnavou, geroosterde paprika Florinis, graviera Elassonas, geroosterde hazelnoten - 7
 *** dit gerecht bak je thuis zelf af in een warmelucht- of traditionele oven.
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• KORMOS
 Donkere chocolade 70%, koekjes, Cointreau, chocoladesaus - 6

• MAKE MY DAY
 Sappige chocoladecake met ganache van donkere chocolade
 (lactose- en glutenvrij!) - 6,5

• DAKOS WITH A TWIST
 Crumble op basis van Kretenzisch beschuit, cheesecake, 
 home-made confituur van tomaat, citroen, munt - 8

• “CHEESECAKE” IN A GLASS
 Crumble, zoet/zure bereiding van Griekse yoghurt, 
 kersen in siroop gemarineerd in spiced rum - 7

• BAKLAVAS
 Fyllodeeg, walnoten, Griekse honingsiroop - 6

• GIAOURTI ME MELI
 Griekse yoghurt met honing - 6


