Praktische tip: reken op 2 tot 3 gerechten /
porties per volwassene (excl. Aperohapjes / brood)

MZEmeeneem
Aperohapjes
• Huisgemarineerde olijven – 2,7
• Piperakia toursi (groene pepertjes) – 2,6
• Feta, olijfolie, kruiden – 3,25

MZEbrood, Griekse olijfolie / kruiden - 3,15
Dipsausjes
• TZATZIKI veggie
Griekse yoghurt, komkommer, look, dyosmos - 5,2
• MELITZANOSALATA vegan
Dip van gegrilde aubergines, granaatappelpitten – 5,4
• TIROKAFTERI veggie
Feta, boukovo (Griekse soort van pili-pili), tomaat - licht
pikant! - 5,2

Salades
• CHORIATIKI veggie (vegan mogelijk)
Griekse boerensalade: tomaat, komkommer, sla, feta,
olijfolie – 8,75
• MANOURI veggie
Manouri kaas, Coer de Boeuf, basilicumolie, pijnboompitten
– 8,1
• HTAPODAKI XIDATO
Huisgemarineerde octopus – 10,6
• DAKOS veggie
Kretenzisch beschuit, tomaat, feta, rode ui, lente ui, rode
wijnazijn – 10,8
• DOLMADES veggie (vegan mogelijk)
Gevulde wijnbladeren, slamix, tzatziki - 8
• PANTZARIA ME COUSCOUS veggie (vegan mogelijk)
Rode biet, parelcouscous, pittige dressing, gekonfijte rode
ui, geroosterde amandelen – 8,75
• POLITIKI” SALATA (veggie mogelijk)
Griekse wittekool salade, yoghurt, Pulled Pork – 8,1

MZEhot
Om u ook in alle rust te kunnen laten genieten van onze koude
mezzedes, geven we de warme gerechten bereid, maar koud mee. U
kan ze heel eenvoudig thuis opwarmen in de (microgolf)oven. Zo
neemt u rustig uw tijd, en zet u ze lekker warm op tafel wanneer u er
zin in hebt…

• GIGANTES veggie (vegan mogelijk)
Griekse “Gigantes” bonen, kruidige tomatensaus, feta
crumble – 5,4

Grieks, Griekser, Griekst? Geniet ook van een
heerlijk flesje Griekse wijn bij onze mezzedes.
Meer info op de volgende pagina…
• PATATES FOURNOU veggie
Ovenaardappelen, olijfolie, look, zeezout - 5,05
• STIFADO
Varkenswangen, kruidige saus, gecarameliseerde sjalotjes –
12,15
• MOUSAKAS
Aubergines, aardappelen, MZE’s speciaal gekruide
gehaktragout, bechamel – 8,75
• PANCETTA
Traag gegaarde buikspek, pittig sausje met Griekse
yoghurt, slamix – 8,75
-PASTITSIO
Macaroni, ragout van gehakt, vleugje kaneel, feta,
bechamelsaus – 7,65
• VEGETARISCHE MOUSAKAS veggie
Aardappelen, aubergines, tomatensaus met Griekse
truffelolie, bechamel, - 7,2
• KEFTEDES ME SALTSA
Gehaktballetjes, Christina’s kruidenmengeling, venkelzaad,
tomaat, Kritharaki (Griekse pasta) - 8
• KOTOPOULO ME LEMONI
Kipkoteletjes, citroen, olijfolie, Griekse bergoregano,
patatjes – 7,65
• GARIDES LADOLEMONO
Black tiger scampi, citroen, mosterd, wijn, poeder van
gedroogde Noorse citroen – 14,05
• FETA PIPERIA veggie
Feta, geroosterde en gepekelde rode puntpaprika, groene
pepers, graviera kaas, bergoregano – licht pikant – 6,3
• PILAFI MANITARIA veggie (vegan mogelijk)
‘Risotto’ greek style, boschampignons, Griekse truffelolie,
pijmboompitten, feta, graviera – 8,9
• BRIAMI (nieuw recept!) veggie (vegan mogelijk)
Groentenschotel: aubergine, courgette, paprika, ui, tomaat,
feta – 6,9
• BAKALIAROS “PLAKI”
Kabeljauwfilet, tomaat, ui, selder, look, aardappelen – 12,15
• ARNAKI
Lam, lente-ui, look, citroen, munt, kritharaki (Griekse pasta)
– 11,9

Dessert
• KORMOS veggie
Chocolade, koekjes, chocoladesaus, crumble – 5,4
• BAKLAVAS veggie
Fyllodeeg, walnoten, Griekse honingsiroop – 5,4
• GIAOURTI ME MELI veggie
Griekse yoghurt met honing – 5,4

Volgende wijntjes liggen lekker op temperatuur, klaar om thuis geschonken te
worden…
MZEwijnen:
Makedonikos Wit
Droge witte wijn / aroma’s van citrusvruchten / aciditeit – 7,1
Makedonikos Rosé
Droge rosé wijn / lichte granaatappel kleur / aardbei / “crispy” aciditeit – 7,1
Makedonikos Rood
Aroma’s van rood fruit en pruim / zachte tannines – 7,1
Oenodea Wit
Malagouzia, Muscat “uit Alexandria”, Sauvignon Blanc / lichte limoenkleur / witte bloemen, rijp zomers fruit, groene paprika /
goed gebalanceerde wijn met aangename zuren – 9,9
Oenodea Rood
Cabernet Sauvignon, Agiorgitiko, Syrah / dieprode kleur / klein rood fruit, bosvruchten, kruiden… / vol, rond, goed
gebalanceerd / rijpe tannines, plezante afdronk… - 11,3
Karanika Estate - BUBBELS
Biodinamische landbouw / Xinomavro 90%, Assyrtiko 10% / een Griekse “Methode Traditionelle” van uitstekende kwaliteit! /
elegante aroma’s van citrus, steenvruchten, kruiden, brioche… / noten in de nasmaak - 22

