Kapsalons

Extra's

Kapsalon döner kebab ................................................................ € 8,50
gebakken aardappelschijfjes met döner kebab vlees
en gesmolten kaas eroverheen uit de oven en sla
Kapsalon shoarma ....................................................................... € 8,50
gebakken aardappelschijfjes met shoarmavlees
en gesmolten kaas eroverheen uit de oven en sla

Klein bakje shoarmavlees .......................................................... € 4,50
Klein bakje gyrosvlees ................................................................ € 4,50
Klein bakje döner vlees .............................................................. € 4,50
Portie spareribs ........................................................................... € 11,00
Portie aardappelschijfjes ........................................................... € 3,00
Pitabroodje .................................................................................. € 0,50

Broodjes Döner kebab

Mediterraanse taverna
Restaurant

Vers brood .................................................................................... € 1,00

Broodje döner kebab (met 2 pitabroodjes en rauwkost) ............... € 7,00

Kaas (in combinatie met maaltijd) .......................................... € 1,50

Broodje döner kebab met kaas (met 2 pitabroodjes) ............... € 7,50

Feta kaas (in combinatie met maaltijd) .................................. € 2,00
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Ananas (in combinatie met maaltijd)...................................... € 1,50

Broodjes Shoarma
Broodje shoarma pita (met pitabrood en rauwkost) ................. €

Spek (in combinatie met maaltijd).......................................... € 2,00
5,50

Broodje shoarma groot (met 2 pitabroodjes en rauwkost)........ € 7,00
Broodje shoarma met kaas (met 2 pitabroodjes) ...................... € 7,50
Broodje shoarma royal (met gebakken champignons, ui, ............ € 7,50
paprika en 2 pitabroodjes)
Broodje shoarma Hawaï (met 2 pitabroodjes) ........................... € 7,50

Sauzen
Knoflook ........................................................................................
Whisky cocktail ............................................................................
Rode (pittige) saus .......................................................................
Mayonaise......................................................................................
ketchup..........................................................................................
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Bakje Tzatziki (± 200cc)............................................................... € 3,50
Griekse yoghurt met komkommer en knoflook

Broodjes Gyros
Broodje Gyros (met 2 pitabroodjes en rauwkost)........................ € 7,00

Dessert

Broodje Gyros Athina (met champignons en 2 pitabroodjes)........ € 7,50

(om mee te nemen)
Churros gefrituurde deegstengels met poedersuiker en honing......... € 4,00

Broodjes Kipfilet
Broodje Souvlaki (Grieks gekruide stukjes kipfilet...................... € 7,50
met rauwkost en 2 pitabroodjes)

baklawa (per stuk) notengebakje van bladerdeeg en honingsiroop ............. € 2,00
baklawa bakje van 4 stuks ........................................................... € 7,00

Ubbo J. Mansholtplein 1
9951 BX WINSUM
(bij het treinstation)

www.oliviawinsum.nl

Tel. 0595 - 44 10 10
Op alle feestdagen geopend

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

gesloten
van 16.00 - 21.00 uur
van 16.00 - 21.00 uur
van 16.00 - 21.00 uur
van 16.00 - 22.00 uur
van 16.00 - 22.00 uur
van 16.00 - 21.00 uur

Bakje Yogkoerti Griekse yoghurt met honing en walnoten .............. € 3,50
Broodje Pollo Classico (stukjes kipfilet gemarineerd.................. € 7,50
op Toscaanse wijze met gebakken champignons, ui, paprika en
2 pitabroodjes)
Broodje Pollo Hawaï (stukjes kipfilet gemarineerd ..................... € 7,50
op Toscaanse wijze met ananas en 2 pitabroodjes)

Bij alle bovengenoemde gerechten
krijgt u een bakje saus naar keuze.
U kunt kiezen uit:
Knoflooksaus, Rode pittige saus, Whisky cocktail saus

Drinken
(om mee te nemen)
Alle blikjes frisdrank.....................................................................€ 2,00
Blikje Chocomel ...........................................................................€ 2,00
Blijke Fristi ....................................................................................€ 2,00
Blikje Red Bull ..............................................................................€ 2,00
Blikje bier ......................................................................................€ 2,00
Grieks bier (flesje Mythos) ..........................................................€ 3,00
Fles Rode wijn 0,75 l. ...................................................................€ 11,00
Fles Witte wijn 0,75 l. ..................................................................€ 11,00

Wij bezorgen van
17.00 tot 21.00 uur in:
Winsum - Bedum - Onderdendam
Middelstum - Sauwerd - Adorp
Baflo - Rasquert - Den Andel
Warffum - Eenrum - Garnwerd - Ezinge
Wehe-den Hoorn - Leens

Bezorging vanaf € 10,00
Bezorgkosten € 2,50
April 2018
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Voorgerechten

Mixed grill gerechten

Gyros gerechten

Brood met kruidenboter ........................................................... € 4,00

Schotel Zirtaki (mixed grill, 3 soorten vlees) ....................... € 18,00
Gyros, Chirino (plakjes varkenshaas) en Souvlaki (stukjes kipfilet)

Gyros Schotel .............................................................................. € 12,00
Reepjes varkensvlees van het spit met Griekse kruiden

Knoflookbrood.............................................................................€

4,00

Schotel Alexander (mixed grill, 2 soorten vlees)......................... € 17,00
Combinatie van Gyrosvlees en Spareribs

Schotel Gyros met Feta Gyrosvlees met stukje feta .................. € 13,50

Tzatziki met brood ..................................................................... € 4,50

Schotel Samos (mixed grill, 2 soorten vlees) ......................... € 16,00
Combinatie van Souvlaki (stukjes kipfilet) en Gyrosvlees

Schotel Gyros Athina Gyrosvlees met gebakken champignons... € 13,50

Portie Tzatziki.............................................................................. € 3,50

Schotel Rhodos (mixed grill, 2 soorten vlees)........................ € 16,00
Combinatie van Susuki (gehaktschijfjes) en Gyrosvlees

Schotel Gyros Malia Gyrosvlees met gebakken spekjes .............. € 14,00

Portie feta (witte Griekse kaas) ................................................... € 3,50

Schotel Kreta (mixed grill, 2 soorten vlees)........................... € 17,00
Combinatie van Chirino (plakjes varkenshaas) en Gyrosvlees

Portie Kalamata olijven (met of zonder knoflook) .................... € 3,50
Spanakopita (bladerdeeg gevuld met spinazie) ............................. € 6,00
Bassalinos (gefrituurde uienringen in een laagje beslag) ............... € 5,00
Calamaris (gefrituurde inktvisringen in een laagje beslag) ............ € 6,00
Garides (gefrituurde gepaneerde mini gamba's) ............................ € 6,00

Schotel Zorba de Griek (mixed grill, 4 soorten vlees) ......... € 21,00
Gyros, Chirino (plakjes varkenshaas), Souvlaki (stukjes kipfilet)
en Susuki (gehaktschijfjes)

Kipfilet gerechten
Souvlaki Schotel origineel Grieks gerecht met............................ € 14,00
gekruide stukjes kipfilet

Griekse salade ............................................................................. €
(komkommer, tomaat, olijven, ui, paprika, feta en dressing)

6,50

Schotel Olympia (met feta roomsaus) origineel ..................... € 17,00
Grieks gerecht met gekruide stukjes kipfilet en gebakken
champignons overgoten met een zachte feta roomsaus

Komkommer Feta salade........................................................... €
(komkommer, stukjes feta kaas, uien, olijven en dressing)

6,50

Schotel Pollo (origineel gerecht uit Toscane) ....................... € 14,00
Stukjes kipfilet gemarineerd op Toscaanse wijze, met
gebakken champignons, ui, paprika

6,50

Schotel Pollo Hawaï stukjes kipfilet gemarineerd ....................... € 14,00
op Toscaanse wijze met ananas

Tonijnsalade .................................................................................. €
(ijsbergsla, komkommer, tomaat, tonijn, uien, tzatziki, olijven, dressing)

Schotel Pollo met kaas stukjes kipfilet gemarineerd op ............ € 16,00
Toscaanse wijze, met gebakken champignons, ui,
paprika met gesmolten kaas

Vegetarische gerechten

Schotel Evia .................................................................................. € 14,50
Een combinatie van spanakopita (bladerdeeg gevuld met spinazie)
en Bassalinos (gefrituurde uienringen in een laagje beslag).

Voor de vis liefhebber

Schotel Kleftiko (van het eiland Cyprus) ................................€ 18,00
Plakjes varkenshaas in Griekse marinade met gebakken
champignons, ui, paprika in een lichte tomatensaus
Chirino Schotel Plakjes varkenshaas in ........................................ € 17,00
Griekse marinade met gebakken champignons
Schotel Psaro Nefri..................................................................... € 18,00
Plakjes varkenshaas met een Griekse marinade
overgoten met een zachte feta roomsaus

Gehakt gerechten

Schotel Delphi (inktvisringen en mini gamba's).................... € 16,00
Een mix van inktvisringen (Calamaria) en mini gamba's (Garides)
(om uw vingers bij af te likken!).

Kindermenu’s
Kindermenu souvlaki (stukjes kipfilet) ................................... € 7,50
Kindermenu Gyros...................................................................... € 7,50

Alle bovengenoemde kindermenu's worden geserveerd
met aardappelschijfjes, een bakje saus naar keuze.

Schotel döner kebab Royal met champignons, ui, paprika .......... € 13,00
Schotel döner kebab Malia döner vlees met gebakken spekjes .. € 14,00
Schotel döner kebab Royal met kaas ....................................... € 14,50
met champignons, ui, paprika en gesmolten kaas

Shoarma gerechten
Shoarmaschotel met shoarmavlees ............................................ € 12,00
Shoarmaschotel met kaas shoarmavlees met gesmolten kaas... € 13,00
Shoarmaschotel Royal met champignons, ui, paprika,................. € 13,00
Shoarmaschotel Hawaï shoarmavlees met ananas ..................... € 13,00
Shoarmaschotel Royal met kaas ............................................. € 14,50
met champignons, ui, paprika en gesmolten kaas

Varkenshaas gerechten

Schotel Laganika (gemengde groente met gesmolten kaas) .. € 14,50
Een combinatie van verschillende gebakken groenten op
Griekse wijze bereid en bedekt met gesmolten kaas uit de oven.

Kindermneu Frikandel ...............................................................€

Schotel döner kebab met döner vlees ........................................ € 12,00
Schotel döner kebab met kaas.................................................. € 13,00

Souvlaki Schotel Malia (met spek) origineel Grieks ................ € 16,00
gerecht met gekruide stukjes kipfilet en gebakken spekjes

Salades

Döner kebab gerechten

7,50

Schotel Susuki ............................................................................. € 14,00
Heerlijk gekruide gehaktschijven met gebakken uitjes
Schotel Bifteki ............................................................................ € 16,00
Heerlijk gekruide gehaktschijven met gebakken uitjes overgoten
met een zachte feta roomsaus

Spareribs gerecht
Spareribs Schotel traditionele spareribs ..................................... € 15,00
in een heerlijke huisgemaakte saus
Alle schotels worden geserveerd
met aardappelschijfjes, salade en pitabrood
met een bakje saus naar keuze. U kunt kiezen uit:
Knoflooksaus, Rode pittige saus, Whisky cocktail saus

Lamachuns
Lamachun gezond (met gesmolten kaas en rauwkost) ................ € 5,00
Lamachun döner kebab (met rauwkost) .................................... € 8,00
Lamachun döner kebab met kaas (met rauwkost) ................... € 9,00
Lamachun shoarma (met rauwkost) ........................................... € 8,00
Lamachun Shoarma royal (met champignons, ui en paprika)..... € 9,00
Lamachun Shoarma met kaas (met rauwkost) ......................... € 9,00
Lamachun gyros (met gyrosvlees en rauwkost)........................... € 8,00
Lamachun gyros Malia ............................................................... € 10,00
(met gyrosvlees en spekjes en rauwkost)
Lamachun Souvlaki (met stukjes kipfilet en rauwkost)............... € 9,50
Lamachun Gladiatore (voor de vleesliefhebber met 4 soorten.. € 15,00
vlees, met varkenshaas, kipfilet, gyros en gebakken spekjes)
Bij alle bovengenoemde gerechten
krijgt u een bakje saus naar keuze.
U kunt kiezen uit:
Knoflooksaus, Rode pittige saus, Whisky cocktail saus

