
Traiterie De Olijfboom - Griekse eetwinkel 

Welkom! Hieronder een greep uit ons assortiment, met zowel vaste als 

wisselende gerechten. Komt u langs om te zien wat er dagelijks vers in 

onze vitrines staat en stel zelf uw maaltijd samen. 

Mezedes (hapjes) 

tzatziki: yoghurt-komkommersalade *    € 1,85 / 100 gr. 

melitzanosalata: auberginesalade *    € 2,00 / 100 gr. 

tirosalata: pittige fetakaassalade *    € 1,85 / 100 gr. 

tarama: viskuitsalade      € 1,85 / 100 gr. 

tonosalata: tonijnsalade met kappertjes   € 1,85 / 100 gr. 

feta: geiten-/schapenkaas *       € 1,55 / 100 gr. 

olijven (div. soorten) *      € 1,55 / 100 gr. 

spanako-/tyropita: spinazie-/fetakaaspasteitjes * € 1,85 / stuk 

kolokithopita: hartige courgettetaart *    € 4,00 / stuk 

Salades en soepen*      

choriatiki: boerensalade met feta en olijven  € 4,25 / portie 

fasolia mavromatika: zwarte ogen bonensalade  € 4,00 / portie 

fasolada: witte bonensoep     € 4,00 / portie 

fakjès: linzensoep       € 4,00 / portie 
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Gyros 

ambachtelijke pita gyros met 

tzatziki, tomaat en uitjes 

pita kip of bifteki  € 4,25 

pita lam   € 4,75 

pita vega *   € 4,25 

° authentieke Griekse keuken 

° dagelijks vers 

° afwisselend assortiment 

° natuurlijke producten en  

  ingrediënten 

Brood 

Griekse bol of pita   € 0,70 / stuk 

Gegrilde pita met kruiden  € 1,00 / stuk 

belegde bol: diverse soorten   € 4,50 / stuk 

* = vega 

takeaway menu  



Hoofdgerechten 

arnaki me meli: lamsvlees in honing en thijm   € 2,40 / 100 gr. 

moscharaki: kalfsvlees gestoofd in tomatensaus   € 2,30 / 100 gr. 

soutzoukakia: rundergehaktballen in pittige tomatensaus € 7,25 / portie 

pastitio: pastaschotel met rundergehakt en bechamel  € 1,95 / 100 gr. 

mousaka: aardappel, gehakt, aubergine en bechamel  € 1,95 / 100 gr. 

gemista: gevulde aubergine, paprika of tomaat * v.a. € 6,00 / stuk 

psari: afwisselend visgerecht     v.a. € 8,25 / portie 

exochiko: kipragout in fylodeeg     € 8,25 / stuk  

Bijgerechten en groenteschotels * 

patates fournou: met olijfolie en citroen  € 3,00 / portie 

kritharaki: rijstpasta in tomatensaus  € 3,00 / portie 

rizi: witte rijst     € 3,00 / portie 

briam: groentestoofschotel   € 5,00 / portie 

gigantes: reuzenbonen in tomatensaus € 5,00 / portie 

fasolakia: sperzieboontjes met  € 4,50 / portie 

courgette, wortel en aardappel 

Nagerechten dagelijks wisselend   

samali: griesmeelcake in honingsiroop    € 2,00 / stuk 

galaktoboureko: griesmeelcrème in fylodeeg   € 2,50 / stuk 

baklava: walnoten in fylodeeg en honingsiroop  € 2,50 / stuk 

yiaourti me meli: Griekse yoghurt, walnoten en honing € 3,50 / portie 

Wij verzorgen 

ook catering 

voor grote en 

kleine groepen. 

Kijk op onze 

website voor de 

mogelijkheden.  
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 prijswijzigingen voorbehouden  

* = vega 

Griekse producten 

wijnen, biologische olijfolie, azijn,  

pasta’s, peulvruchten, honing, kruiden 

en nog veel meer!  

Openingstijden 

di, wo 17.00 - 21.00 uur 

do, vrij, za 12.00 - 21.00 uur 

zo, ma gesloten 

Traiterie De Olijfboom - Griekse eetwinkel 

takeaway menu  


