
 
 

 
AFHAALMENU DECEMBER EN KERSTMIS 

Bestellen kan eenvoudig via onze webshop: www.mze.be/meeneem . Via de webshop kan het tot 
00u besteld worden voor de dag nadien. Had je graag voor de dag zelf besteld? Geen probleem! Bel 
ons even op 014 70 37 81 . 

Afhalen kan van dinsdag tot en met zaterdag tussen 16u en 19u* (*op vrijdag 24/12 tot 18u30, op 
zaterdag 25/12 is er geen afhaal) op het tijdstip dat u zelf gekozen hebt bij het plaatsen van de 
bestelling. Bent u ziek of in quarantaine? Geef ons een seintje!  

! ! ! BELANGRIJK ! ! ! Voor de kerstdagen organiseren we alleen een meeneemservice. Het restaurant 
zal dus gesloten zijn op 24 en 25 december. Afhalen voor de kerstavond en kerstdag kan op 24 
december tussen 16u en 18u30. Bestelling voor Kerstdag (25/12) worden dus ook op vrijdag 
afgehaald. Bestellingen voor 24 en 25/12 kunnen tot woensdag 22/12 geplaatst worden. 

“Hoeveel moet ik bestellen?...”: 
Tip : 2 personen hebben meestal genoeg met 5 gerechtjes en brood J . Voor kinderen tot 8 jaar is één gerecht 
met wat patates fournou of brood erbij genoeg, naar onze ervaring. Kan je toch niet kiezen? Contacteer ons! 
We stellen een “tailor made” menu voor jullie samen!  

Onze keuken is puur en eerlijk. De belangrijkste ingrediënten staan telkens vermeld. Het is echter niet 
mogelijk om àlle ingrediënten op te noemen. In het geval van allergieën, neem dan even contact met 
ons op!  

De koude gerechten zijn meteen te serveren, de warme gerechten warmt u eenvoudig thuis op.  

  



Signature Drinks, Wines and Spirits 

 
COCKTAILS!  

ROSEMARY’S KISS  

Signature cocktail! - Bourbon, home-made rozemarijnsiroop, BIO roze pompelmoessap... - 8  

BLOODY MARY  

Hot & Spicy - Wodka, tomatensap voor helden - 8,5  

GRACED NEGRONI  

MZE’s versie van an old time classic: Griekse Gin 3 Graces, Otto’s Vermouth uit Athene, Campari... 
Niets meer... Omdat het niet nodig is ;) ... – 8  

LAZY RED CHEECKS  

Nice & Sweet – Absolut Vodka, framboos, violet, limoen... – 8,25  

MOCKTAILS! All the taste, 0% alc! Win – win situation! 

GINGER MOJITO  

Munt, limoen, ginger ale, ginger beer - fris, zuiders, pittig!  – 7,5  

VIRGIN MARY  

De jongere zus van Bloody Mary: best pittig, wel nuchter... – 5,5  

LITTLE ROSE  

Homemade rozemarijn siroop, Rose lemonade, that little extra something…– 5,5  

 

WIJNEN 
 

BUBBELS 
 

KARANIKA ESTATE, 
Cuvée Prestige, Biodynamische landbouw 
Xinomavro 90%, Assyrtiko 10% 



Een “Methode Traditionélle” van zeer hoge kwaliteit! Elegant, aromatisch en subtiel. 
Aangename aciditeit en aroma’s van citrus, steenvruchten, kruiden, brioche… Smaken van 
noten in de nasmaak  - 22 

 
 
WITTE WIJN 

 
MAKEDONIKOS WIT 
Lichte citroenkleur. In de neus aroma's van citrus en den, met elegante tonen van witte 
bloemen. Droog, fris, met verfrissende zuren. Aangename afdronk – 7,10 
 
OENODEA  
Malagouzia, Muscat "uit Alexandria”, Sauvignon Blanc  
Witte bloemen, rijp zomers fruit, groene paprika. In de mond goed gebalanceerd, vol, met 
aangename zuren. Lange afdronk – 9,9 
 
PINE FOREST  
100% Assyrtiko – toevoeging van hars ! 
Geel/groen kleur, de geur van pijnboom en steenvruchten domineren, gevolgd door 
aroma’s van mastic en lavender. Frisse aciditeit en aromatisch einde… Speciaal en geliefd! 
– 14,15 

 
CHATEAU JULIA, CHARDONNAY 
Chardonnay (zonder eik)/ Drama (Noord Griekenland) 
Geel-groene kleur, aroma’s van bloemen, citrus en ananas. In de mond fluweelzacht met 
pittige aroma's van citrus en tropische vruchten, gebalanceerde zuren. Lange, krachtige 
afdronk. Een top Chardonnay! - 14,15 

 
 
WITTE WIJN HALFZOET 
 

TSANTALI IMIGLYKOS 
Een bijzonder volle rijke smaak, aangenaam zoet en vlot te drinken. Aroma’s van fruit en 
muskaat, aangename afdronk - 7,1 

 
 
ROSE WIJN 
 

MAKEDONIKOS 
Heldere granaatappelkleur. Aroma's van rijpe aardbeien. Droog en licht van smaak. De 
zoete smaken van aardbeien- en frambozenjam worden gecompenseerd door een 
knapperige zuren. Fruitige afdronk - 7,1 
 
 
 
 



KANENAS 
Mavroudi – Syrah 
Trasparante rosé kleur. Aroma's van rood fruit en rozenblaadjes, marmelade, aardbei en 
zwarte peper. In de mond vol en fruitig, met een aangename aciditeit, goed 
gebalanceerd. Een “stevige” rosé wijn, zonder élégance te verliezen - 10,25 
 
 
ROSE DE XINOMAVRO 
Xinomavro 100% (Biodynamische wijn) 
Verleidelijke, zeer interessante rosé. Aroma's en smaken van gedroogde/ gebakken 
tomaten en olijven, samen met bloemen en aardbei. Mooi uitgebalanceerde zuren, vol, 
met een lange nasmaak. Een rozé “out of the ordinairy”, om ontdekt te worden – 12,1 

 
 
RODE WIJN 
 

MAKEDONIKOS Rood 
Robijnrode kleur. De neus is fruitig, voornamelijk met aroma's van rode bessen en 
pruimen. De smaak is  rond met rijp rood fruit en zachte tannines. Aangename afdronk  - 
7,1 
 
KOTSIFALI 
100 % Kotsifali  
De Kotsifali druif is de rode referentie druif van de wijngaarden in Kreta. Hij kan 
beschreven worden als het Kretenzische equivalent voor Merlot. Volle, rijkelijke wijn, 
aroma’s en smaken van specerijen en rood fruit met een licht pikante nasmaak – 7,8  
 
OENODEA 
Cabernet Sauvignon, Agiorgitiko, Syrah  
Mooie dieprode kleur. Klein rood fruit, bosvruchten, kruiden, ... In de mond vol, rond en 
goed gebalanceerd. Rijpe tannines, plezante, lange afdronk – 11,3 
 
APOCALYPSIS 
100 % Agiorgitiko  
Gemaakt met de druiven van de beste Agiorgitiko wijngaarden van het huis! Donkere 
robijnkleur, aroma’s van wilde kers, aardbei, cassis en zwarte peper. Mond vullend, met 
zachte maar intense tannines. Lange afdronk - hou je van intense smaken, dan is dit jouw 
wijn! – 12,75 
 
NAOUSSEA, FOUNDI 
100 % Xinomavro  
Een aanrader! Gerijpt in Franse eiken vaten, deze wijn heeft een intense rode kleur. In de 
neus en in de mond aroma’s en smaken van rood fruit, kersen, koffie en cacao. Rijke 
body, intense tannines en lange afdronk – 13,75 
 
 



CHATEAU JULIA, MERLOT,  
100% Merlot (BIO Wijn) 
Een absoluut top Merlot! Rijping in Franse eiken vaten, waarvan 40% nieuwe. Dieprode 
kleur, rode bes, donker fruit, kersenconfituur, munt, chocolade, beetje ceder… zijn slechts 
enkele van de aroma’s. Een vlezige, rijke smaak met overvloedig fruit ter ondersteuning 
van de goed geïntegreerde tannines. Mooie zuren, rood fruit, heel vol in de mond. Lange 
afdronk met hints van chocolade – 19,8 

 
 

RODE WIJN HALFZOET 
 

NAOUSA IMIGLYKOS 
Gemaakt uit de Xinomavro druif. Intense rode kleur, aroma’s van rijp en gedroogd rood 
fruit. Een halfzoete rode wijn die heel aangenaam is om te drinken – 7,1   

 
 
RETSINAS 
 

RETSINA MALAMATINA 0,5 l: 
Droge witgele retsina wijn. Deze typisch Griekse harswijn komt uit de streek 
Thessaloniki/Macedonia. Een begrip in Griekenland! – 4,5 
 
RETSINA KECHRIBARI 0,5 l: 
Droge witte retsina wijn. Aroma's van peer, groene appel en meloen, met tonen van lime, 
mastic van Chios en verse pijnboom hars. Intens aromatisch met een goede balans  - 5,15 
 

DESSERTWIJN  

MAVRODAPHNI 0,7 l (rood) 

100% Mavrodafni druif: Volle, fluwelige smaak van rood fruid en kruiden, maar toch fris. Gekoeld, 
lekker als aperitief of als lichte dessertwijn – 11,6 

MAURODAPHNI CELLAR RESERVE 0,5 l (rood) 

100 % Mavrodaphne. Een zeer speciale, elegante wijn voor na het eten met een grote 
complexiteit. Een diepe kastanjekleur en een voortreffelijk boeket gekenmerkt door de aroma's 
van gedroogde rozijnen en vijgen met een vleugje koffie en vanille. In de mond heerlijke smaken 
van gedroogde rozijnen, dadels en vijgen, geroosterde bonen en kruiden. Naarmate het ouder 
wordt, krijgt het een grotere zachtheid en wordt het boeket harmonischer en complexer. Volle, 
goed gestructureerde, aanhoudende aroma's, met een verleidelijke afdronk. Een heerlijke 
begeleider van zoete of uitgesproken smaken, zoals pure chocolade of blauwe kaas. Een 
uitstekende match voor marsepein, vanille-ijs, pecan taart en worteltaart.- 10,9  

ð We hebben momenteel geen grote voorraad van sommige wijnen / distilaten / sterke dranken. Heb 
je zin in iets gekregen, maar het is op? Geef ons een seintje op info@mze.be !  



 

Gerechten 
MZEcold  

APERITIEFHAPJES 

•	Grieks brood: Een recept van Christina’s geboortedorp, vrij van vetstoffen en bewaarmiddelen. 
Alleen voor MZE gemaakt door onze warme bakker! Lekker bij koude én warme gerechten - 3,5  

• Huisgemarineerde olijven *– 3 

•Feta, olijfolie, bergoregano – 4 
 
• Ansjovisfiletjs in olie, Griekse kruiden, rode ui - 3,7  

• Piperakia toursi (groene pepertjes, vegan) - 2,9  

• Apero mix: een mix van bovenstaande aperitiefhapjes - 4 pp 

*Vegan of kan naar vegan aangepast worden 

DIPS! 

• TZATZIKI  
GR yoghurt, komkommer, look, dyosmos - 5,4  

• VEGAN TZATZIKI  
Vegan yoghurt, komkommer, look, dyosmos - 5,95 

• MELITZANOSALATA  
Dip van gegrilde aubergines, granaatappelpitten - 5,6  

• TIROKAFTERI  
Feta, boukovo, tomaat (licht pikant) - 5,6  

• TARAMAS WIT  

Dip van witte premium kabeljauwkuit (ziltig) - 5,6  

• TARAMAS ROOS  

Dip van roze kabeljauwkuit (minder ziltig dan de witte) - 5,5  

• DIP MIX : Tzatziki, tirokafteri, roze taramas met Grieks brood erbij – 6,5  per person (andere 
combinaties van dipsausjes ook mogelijk) 

 



*Vegan of kan naar vegan aangepast worden 

 
 
 

VERSE HOME-MADE SALADES 

• CHORIATIKI * 
Griekse boerensalade, tomaat, komkommer, sla, feta,...overgoten met olijfolie - 9,5  

• HTAPODAKI ME KOFTO MAKARONAKI * 

Huisgemarineerde octopus, Griekse korte macaroni, tomaat, lente-ui, olijfolie - 13,5  

• DOLMADES * 
Gevulde wijnbladeren, avgolemono-saus (ei / citroen) - 8,3  

• PANTZARIA ME COUSCOUS * 
Rode biet, parelcouscous, pittige dressing, gekonfijte rode ui, geroosterde amandelen - 9,5  

• DAKOS * 

Kretenzisch beschuit, homemade tomatensalsa, feta krumble, Griekse bergoregano, olijfolie, sla - 
11,5  

*Vegan of kan naar vegan aangepast worden 

 

MZEhot  

VEGGIE 

• GIGANTES * 
Grote witte bonen, tomaat, speciale kruidenmengeling, feta – 6  

• HALOUMI FOURNOU  

Haloumi kaas, olijfolie, kruidenmengeling, home-made tomaat confituur – 8,5  

(de Haloumi in de oven of in de pan te bereiden!)  

• PATATES FOURNOU * 

Ovenaardappelen, olijfolie, Keltisch zeezout - 5,1  

• MANITARIA STIFADO * 
Bruine paddenstoelen, tomaat, ui, look, Griekse yoghurt, boukovo olie - 6,8  



• VEGAN MOUSAKAS  

Ovenschotel met aardappelen, aubergines, kruidige tomatensaus, bechamel, Griekse truffelolie – 
8,4  

• KRITHARAKI GIOUVETSI * 

Kritharaki pasta, tomaat, Griekse oregano, feta, graviera kaas – 5,7  

• PILAFI * 

Griekse “risotto”, pijnboompitten, Tsipouro, tomaat, dragon, graviera (Griekse kaas) – 5,85  

*Vegan of kan naar vegan aangepast worden 

VIS:  

• TSIPOURA  

Hele Dorade Royal (+/- 500 gr), zeewater, ouzo, venkelzaad, tomaat, citroen – 21 (Volledig 
voorbereid, eenvoudig zelf in de oven te garen voor superverse kwaliteit)  

• GARIDES LADOLEMONO  

Black tiger scampi, mosterd, wijn, citroen, poeder van gedroogde kweepeer – 14,25  

• GARIDES SAGANAKI  

Black tiger scampi, kruidige tomatensaus, feta – 14,8  

• LAVRAKI 

Zeebarsfilet, met ouzo geroosterde venkel, tomaat, zwarte olijven, parelcouscous – 12,9 

(Volledig voorbereid, eenvoudig zelf in de oven te garen voor superverse kwaliteit)  

VLEES 

• STIFADO  

Traditionele kruidige stoofschotel van varkenswangen, gecarameliseerde sjalotjes - 13  

• MOUSAKAS  

Traditioneel ovengerecht met aubergines, aardappelen, MZE’s speciaal gekruide gehaktragout en 
bechamel. Een aanrader! - 9,25  

 

• PASTITSIO  



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

• PANCETTA 

Traag gegaard buikspek, fris sausje van Griekse yoghurt, slamix – 9   

• KEFTEDES ME SALTSA  

Gehaktballetjes, Christina’s kruidenmengeling, venkelzaad, tomaat, kritharaki (Griekse pasta) – 8  

• KOTOPOULO LADOLEMONO  

Traaggegaarde, maalse kipfilet, mosterd/citroensaus, Pilafi (Griekse “risotto”), Graviera (Griekse 
kaas) 11,5  

• ARNI STO FOURNO  

Traaggegaarde lamsschenkel (+/- 375gr) met groenten, aardappeltjes en Griekse bergthee - 19,5  

• PAIDAKIA  

Malse lamskoteletjes van topkwaliteit in kruidige marinade, fris slaatje – 13,5 

(thuis even bakken in de (grill)pan) 

MZEsweets 

• KORMOS  

Donkere chocolade 70%, koekjes, Cointreau, chocoladesaus – 5,7  

• DAKOS WITH A TWIST  

Crumble op basis van Kretenzisch beschuit, cheesecake, kruidig-zoet, home-made confituur 
van tomaat – 7,5  

• BAKLAVAS  

Fyllodeeg, walnoten, Griekse honingsiroop - 6  

• GIAOURTI ME MELI  

Griekse yoghurt met honing en walnoten – 5,7  

• MAKE MY DAY  

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


