


Kalosórisma
(Welkom)

Graag heten wij u van harte welkom in ons  
Grieks Restaurant Rhodos, 'de' plek waar  
sinds 1986 lekker eten en gastvrijheid elkaar 
treffen. 

Na een ouzo van het huis kunt u bij ons  
in  huiselijk sfeer genieten van overheerlijke  
Griekse specialiteiten gecombineerd met  
uitstekende wijnen. 

Op onze uitgebreide menukaart vindt u  
naast diverse vlees- en visgerechten ook  
verschillende vegetarische maaltijden.

U kunt bij ons kiezen voor een diner van 
onze uitgebreide menukaart, maar heeft 
u liever een uitgebreid buffet of een van te  
voren samengesteld diner dan bieden wij u 
deze mogelijkheid ook. 

Heeft u een b.v. tuinfeest of andere speciale  
gelegenheid op een andere locatie? Geen 
probleem, wij verzorgen en bezorgen graag 
het buffet bij u aan huis of locatie naar keuze.

Maar voor nu,

Tróne Nóstima!
(Eet Smakelijk!)



Kria orektika - Koude voorgerechten 

 1. Tzatziki    5.25
  Griekse yoghurt met komkommer en knoflook

 2. Huisgemaakte knoflooksaus of kruidenboter     3.75 
  met mandje stokbrood

 3. Tirosalata     6.25
  Pikante fetakaas mousse

 4. Tres mezedes    7.25
  Tzatziki, kalamata olijven en tirosalata

 5. Tonno salata    7.25
  Tonijnsalade op Griekse wijze met stukje fetakaas

 6. Choriatiki    7.50
  Griekse salade met tomaten, komkommer, paprika, uien, olijven en feta

Zesta orektika - Warme voorgerechten
 7. Tiropites    7.75 
  Grieks kaaspasteitje van bladerdeeg met fetavulling
 
 8. Feta Fournou    8.50
  Feta uit de oven

 9. Dolmadakia    7.25
  Gevulde wijnrankbladeren met rijst en kruiden, 
  geserveerd met Tzatziki

 10. Keftadakia    8.50
  Gehaktballetjes in tomatensaus met feta

 11. Garides    8.75
  Garnalen met champignons en paprika in roomsaus

 12. Kalamaria    8.75
  Gefrituurde inktvisringen met knoflooksaus

 13. Mithia Tiganita    8.50
  Mosselen met prei, uien en knoflook in roomsaus

 14. Manitaria    7.25
  Champignons met roomsaus

Soupes - Soepen
 15. Soep van de dag    5.25

Alle voorgerechten worden geserveerd met stokbrood



Hoofdgerechten - vlees van de grill
 16. Gyros schotel    16.25
  Geroosterd vlees van de gyrosgrill geserveerd met tzatziki

 17. Samos schotel    18.75
  Spies van varkenshaas, spareribs en gyros

 18. Thasos schotel    19.50
  Kipfilet, keftedes, varkenshaas en gyros

 19. Artemis schotel    23.75
  Ossenhaas, lamshaasje en gyros

 20. Aslan schotel    24.50
  3 lamskoteletjes en 2 lamshaasjes met groente

 21. Souvlaki schotel    22.75
  Souvlaki speciaal van ossenhaas, kipfilet en varkenshaas met gyros

 22. Lindos schotel    23.75
  Ossenhaas, kipfilet, lamskotelet en gyros

 23. Rhodos schotel    22.50
  Lamskoteletje, varkenshaas, spareribs en gyros

 24. Kreta schotel    19.50
  Keftedes (gehaktschijf), souflaki, kipfilet en gyros

 25. Melissa schotel    18.75
  Bifteki (gehaktschijf gevuld met fetakaas) en gyros

 26. Michalis schotel    22.25
  Ossenhaas, kipfilet en gyros

 27. Lofos schotel    19.25
  Kalfslever en gyros met groente

 28. Spareribs    18.50
  ± 500 gram zoet/pikant

 29. ✎ Kindermenu naar keuze ✐    8.75
  Gyros met een stukje vlees naar keuze
  Keuze uit, kipfilet, stukje varkenshaas, spareribs of keftedes.

Deze schotels worden geserveerd met rijst, friet en salade



Grill specialiteiten van de Kok
 
 30. Entrecote ± 300 gram    25.50
  Runder-Entrecote met groenten en kruidenboter

 31. Ossenhaas ± 300 gram    29.50
  Met groenten en rode wijnsaus

 32. Mykonos schotel    27.75
  Ossenhaas met garnalen en groenten

 33. Athena schotel    25.50
  Ossenhaas, varkenshaas, lamshaas met champignons roomsaus

Grillschotels 
voor twee of meer personen

 
 34. Thomas schotel p.p.   25.50
  Ossenhaas, kipfilet, varkenshaas en gyros, 
  geserveerd met groente

 35. David schotel p.p.   27.50
  Keftedes, lamskoteletje, varkenshaas, spareribs en gyros,
  geserveerd met groente

Ovenschotel
 36. Moussaka schotel    16.75
  Heerlijke ovenschotel met laagjes aardappels, laagjes aubergines, 
  gekruid gehakt en bechamelsaus met kaas

Stoofschotels
 37. Gigantes    19.75
  Lamsvlees met gigantes en fetakaas

 38. Stifado    19.25
  Kalfsvlees met sjalotjes en rode wijnsaus

Chortofagías - Vegetarisch
 39. Fritáta    14.50
  Omelet gemaakt met friet, groente en fetakaas

 40. Laghaniko    17.75
  Gegrilde groente met gigantes, fetakaas en tzatziki

Deze schotels worden geserveerd met rijst, friet en salade



Psarika - Visgerechten
 
 41. Salomos    21.50
  Zalmfilet uit de oven met groente

 42. Zeebaars    19.75
  uit de oven met groente

 43. Kalamaria    18.75
  Gefrituurde calamares met knoflooksaus

 44. Garides    20.50
  Gepelde garnalen met gebakken groente

Deze schotels worden geserveerd met rijst, friet en salade

Epiepléjon - Extra’s
 

 45. Gigantes (Griekse grote witte bonen met tomatensaus)    4.50

 46. Patates (portie patat friet)    4.00

 47. Rizi (rijst)    3.00

 48. Knoflooksaus    1.75

 49. Kruidenboter    1.75

 50. Tzatziki (kleine portie)    2.75

Korte Haaksbergerstraat 13   7511 JV Enschede   Tel. 053 - 4314050
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- Rode wijnen per fles -
 
Imigliko Tsantali Mise D’origine    16.50
  Streek: Noord-Griekenland, Chalkidiki
  Halfzoete wijn met een zeer verrasende afdronk. Zeer makkelijk te drinken wijn, 
  met een bijzonder mooie smaak voor een halfzoete wijn. De smaak is vol en rijk. 
  De liefhebbers van halfzoete wijnen zijn gek op Imiglykos vanwege de smaak 
  en zoetgehalte. Past zeer goed bij roodvlees, wild en rijpe kaassoorten.

Nemea Reserve
  Streek: Zuid-Griekenland, Peleponesos, Nemea    23.50
  Een zeer mooie geurige wijn, die special door ons wordt aanbevolen. 
  De wijn kenmerkt zich door een geurig bouqeut en een vol aroma.

- Rosé wijnen per fles -
Rose D’Anjou    14.75
  Een zeer smakelijke fruitige rosé wijn.

Vraag gerust naar 
onze speciale wijnen.

We hebben een ruime keuze voor  
in zowel witte, als rode wijnen



- Witte wijnen per fles -

Imigliko Tsantali     16.50
  Streek: Noord-Griekenland, Chalkidiki
  Halfzoete wijn met een zeer verrassende afdronk. Deze lekkere wijn drink je zeer 
  gemakkelijk weg, de smaak is vol en rijk. De liefhebbers van halfzoete wijnen zijn 
  gek op Imiglykos vanwege de smaak en zoetgehalte. Past zeer goed bij vis, varkensvlees,  
  gevogelte en verse kaas.

Tsantali Halkidiki white     19.75
  Streek: Noord-Griekenland, Chalkidiki
  Een modern gemaakte wijn, opgevoed op roestvrijstalen vaten. De gekneusde druiven  
  hebben gedurende 10 uur in contact gestaan met het druivensap (skin contact), hierdoor   
  heeft deze wijn mooie volle aroma’s. De wijn is groen geel van kleur, met veel aroma van   
  fruit. Onder meer kruisbes en groene appel. De wijn heeft een lange afdronk. De wijn- 
  gaarden voor deze wijn zijn gelegen op het schiereiland van Halkidiki, vlakbij de zee.  
  De zeebries heeft een gunstige werking op de wijngaard. De grond is van zand, met een   
  kalkachtige ondergrond.

- Wijnen per karaf -
   1/2 Liter  1 Liter
 Rode droge wijn   9.75    19.00
 Witte droge wijn   9.75    19.00
Retsina   9.75    19.00
Imigliko rood, licht zoet   9.75    19.00
Imigliko wit, licht zoet   9.75    19.00
 

- Wijnen per glas -
Griekse huiswijn Per glas    3.75 
 Samos Nectar Per glas    4.25 
 



- Frisdranken -
Coca Cola (per flesje)        2.75
Coca Cola zero (per flesje)        2.75
Fanta orange (per flesje)        2.75
Fanta cassis (per flesje)        2.75
Sprite (per flesje)        2.75
Tonic (per flesje)        2.75
Bitter lemon (per flesje)        2.75
Rivella (per flesje)        2.75
Lipton Ice tea sparkling (per flesje)        2.75
Lipton Ice tea green (per flesje)        2.75
Chaudfontaine Blauw (per flesje)        2.75
Chaudfontaine Rood (per flesje)        2.75
Fristi (per flesje)        2.75
Chocomel (per flesje)        2.75
Jus d’orange (vers geperst)        3.75
Appelsap (per glas)        2.50

- Bieren -
Bitburger (van de tap - klein 20 cl)        2.75
Bitburger (van de tap - groot 40 cl)        4.75
Mythos        3.75
Speciale bieren (b.v. La Trappe Blond)        4.25
Erdinger Weissbier (witbier)        4.25
Bitburger (Alcoholvrij)        3.75

- Griekse Likeuren -
Doriki (Walnotenlikeur)        4.75
Koum Kouat (Mandarijnenlikeur)        4.75

- Grieks Gedistilleerd -
Ouzo        3.00
Metaxa 5 sterren *****        4.75
Metaxa 7 sterren *******        5.25

- Gedistilleerd/Likeuren -
Jonge Jenever        3.00
Vieux        3.00
Whiskey’s (vanaf)        4.75
Likeuren (per glas)        4.75
Remy Martin V.S.O.P.        6.25
Mix drank (vanaf)        6.50 Made by BERT

053 4302116
www.bertsite.nl
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