
Menukaart
Grieks Specialiteiten Restaurant

OLYMPIA

Welkom in ons Grieks restaurant. 
Wij serveren u graag onze typische Griekse specialiteiten:

eten en drinken zoals de Grieken het graag doen. Verplaats u in gedachten 
naar het zuiden van Europa en geniet op de manier die de Grieken eigen is: 

genieten van voorgerechten, vlees en vis, van de grill of uit de oven.

Onze keuken is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 16.00 tot 22.00 uur. 
Op zondag openen wij om 15.00 uur. Maandag is gesloten.  

/OLYMPIAHOENSBROEK
              Volg ons op facebook voor aanbiedingen en acties.

Grieks Specialiteiten Restaurant Olympia
Akerstraat Noord 36-38 - 6431 HM Hoensbroek - tel. 045-5222819 - www.olympia-restaurant.nl



Voorgerechten
1 Feta € 5,30

Griekse kaas
2 Peperoni of Olijven € 5,10
3 Tzatziki € 4,80
4 Tarama salade € 5,10

Speciale viskuit
5 Saganaki € 7,30

Gebakken Griekse kaas
6 Dolmadakia € 6,90

Warm, gevulde wijnbladeren met rijst en gehakt
7 Ke� edakia € 7,30

Griekse gehaktballetjes met stokbrood
8 Tatriamazi salade  € 5,20

Typische Griekse salade
9 Gebakken pepers met kno� ook € 6,90
10 Pikilia koud (1 persoon) € 11,50

Het meest gevarieerde voorgerecht
11 Pikilia warm (1 persoon) € 14,50

Het meest gevarieerde warme voorgerecht
12 Sardientjes € 6,90

Voor de echte � jnproever
13 Gebakken kalamaria € 7,30

Inktvisringen
14 Scampies € 10,50

Uit de oven, gebakken in kruidenboter, 7 stuks (eigen specialiteit)
15 Gegrilde scampies € 10,50

2 Spiezen, op zijn Grieks gekruid
16 Gebakken mosselen € 7,30

Op zijn Grieks gekruid
17 Stokbrood met kruidenboter € 4,00
18 Gebakken Feta uit de oven € 9,00

Met tomaten en olijven (eigen recept)
19 Florinis Piperies € 6,90

Warm geroosterde Griekse paprika, gevuld met kaas
20 Kle� ico € 12,50

Stukjes kophaas gebakken in pikante tomatensaus 
 (aanbevolen door de kok)



Soepen
21 Groentesoep € 4,90
22 Goulashsoep € 4,90
23 Uiensoep met feta € 4,90
24 Kippensoep € 4,90

Salades
25 Koolsalade € 3,90
26 Komkommersalade € 4,80
27 Tomatensalade € 5,50
28 Tonijnsalade € 9,00
29 Gemengde boerensalade met feta (1 pers.) € 6,90

Extra
30 Metaxasaus € 4,90

Op roombasis ge� ambeerd
31 Rijst met Griekse tomatensaus € 4,60
32 Kno� ooksaus € 1,50
33 Grote witte bonen € 5,50

Op zijn Grieks het lekkerst
34 Aardappels uit de oven € 4,80

Op zijn Grieks met kruiden en citroensap
35 Extra frites € 3,80
36 Extra Gyros € 8,00
37 Pita brood € 1,50
38 Lamskotelet per stuk € 5,50

De beste kwaliteit
39 Souvlaki per stuk € 4,50

Kophaas, verlengstuk van de varkenshaas



Vleesgerechten van de grill
Alle vleesgerechten van de grill worden geserveerd met tzatziki

40 Suzuki   € 16,25
2 Stuks, gehakt met gyros, rijst en koolsalade

41 Bi� eki  € 16,75
Gehakt met kaas gevuld, gyros, rijst en koolsalade

42 Souvlaki  € 17,25
Kophaas aan het spies, gyros, rijst en koolsalade  

43 Gyros  € 15,50
Gesneden varkensvlees met rijst en koolsalade  

44 gegrilde kip� lets  € 16,25
2 Stuks, met rijst, frites en koolsalade (geen tzatziki)  

45 Retsina schotel € 17,50
Souvlaki, kip� let, gyros, rijst en koolsalade  

46 M. Alexandros schotel  € 18,50
Lamskotelet, souvlaki, kip� let, gyros, rijst en koolsalade  

47 Knossos schotel € 18,50
1 Schnitzel, mousaka, suzuki, gyros, rijst en koolsalade  

48 Kindermenu  € 9,50
Souvlaki en gyros met frites en appelmoes  

48A Kindermenu  € 9,50
Calamaria, frites en appelmoes  

49 Kindermenu  € 9,50
Kip� let met frites en appelmoes  

49A Kindermenu  € 9,50
Suzuki, gyros met frites en appelmoes  

50 Delphi schotel  € 19,50
Kalfs� let, suzuki, souvlaki, gyros, rijst en boerensalade  

51 Lamskoteletten  € 25,00
5 Stuks, witte bonen, rijst en koolsalade  

52 Akilis schotel € 19,50
Souvlaki, varkenshaas, gyros, kip� let, rijst en koolsalade  

53 Manos schotel (specialiteit) € 18,00
Kip� let met Metaxasaus, rijst en koolsalade (geen tzatziki)  

54 Varkenssteak  € 17,50
2 Stuks, gyros, rijst en koolsalade  

55 Boeren schotel  € 19,50
Souvlaki, suzuki, varkenshaas, gyros, witte bonen, rijst en koolsalade  



Vleesgerechten van de grill
Alle vleesgerechten van de grill worden geserveerd met tzatziki

56 Souvlaki speciaal  € 19,50
 Varkenshaas aan het spies, champignonsaus, gyros, rijst en boerensalade 

(geen tzatziki)  
57 Ouzo schotel  € 16,00

Souvlaki, gyros, rijst en koolsalade  
58 Samos schotel  € 24,00

3 Lamskoteletten met gyros, rijst en koolsalade  
59 Hermus schotel  € 18,75

Suzuki, souvlaki, schnitzel, gyros, rijst en koolsalade  
60 Rhodos schotel  € 20,00
 2 Lamskoteletten, souvlaki, gyros, witte bonen, rijst en koolsalade
61 Odysseus schotel  € 17,50
 Steak, suzuki, gyros, witte bonen, rijst en koolsalade
62 Athene schotel  € 18,00

2 Suzuki’s, souvlaki, gyros, rijst en koolsalade  
63 Saloniki schotel  € 20,00

Steak, souvlaki, lamskotelet, gyros, rijst en boerensalade  
64 Dionyssos schotel € 19,50
 1 Lamskotelet, 2 suzuki’s, 2 schnitzels, rijst en koolsalade  
65 Dias schotel  € 17,00

1 Souvlaki, 1 suzuki, gyros, rijst en koolsalade



Schotels voor 2 of meer personen
Prijzen voor 2 personen

66 Kreta schotel € 44,00
2 Souvlaki’s, 2 kip� lets, 2 mousaka, 2 suzuki’s, gyros, rijst, frites, 

 witte bonen, tzatziki en boerensalade
67 Olympia schotel  € 42,00

2 Lamskoteletten, 2 souvlaki’s, 2 suzuki’s, gyros,  
 tzatziki, rijst, frites, boerensalade en grote Griekse bonen  
68 Corfu schotel € 42,00

2 Suzuki’s, 2 steaks, 2 souvlaki’s, gyros, tzatziki, rijst, frites,  
 boerensalade en grote Griekse bonen  
69 Hercules schotel  € 48,00

2 Souvlaki’s kophaas, 2 souvlaki’s aphrodite, 2 lamskoteletten, gyros, tzatziki, 
 rijst, frites, boerensalade en grote Griekse bonen
70 Geheim van onze kok € 48,00

Met frites, rijst en boerensalade  
71 Aphrodite schotel  € 49,00
 Varkenshaas, ossenhaas, lamshaas, kalfs� let aan het spies, gyros, 
 champignonsaus, tzatziki, rijst, frites en boerensalade  
72 Akropolis schotel  € 48,00
 2 Souvlaki, 2 lamskoteletten, 2 ossenhaasjes,  
 gyros, tzatziki, frites, rijst, witte bonen en boerensalade  
73 Griekse tafel,  € 50,00
 2 Schol� let, 4 scampi’s kalamaria, 2 lamskoteletten,  
 2 souvlaki’s, gyros, tzatziki, frites, rijst, witte bonen en boerensalade

Ovengerechten
74 Mousaka  € 17,00

Het meest originele Griekse gerecht met rijst en koolsalade  
75 Mousaka voor 2 personen € 38,00

Met rijst en boerensalade  
76 Gyros Djuwetsch  € 18,50

Gyros uit de oven, met Griekse metaxasaus en kaas, rijst en boerensalade



Specialiteiten van het huis
77 Kalfsvlees  € 23,00

Met aardappelen uit oven en warme groente en boerensalade
78 Varkenshaas champignonsaus  € 19,50

Met boerensalade
79 Vegetarische schotel  € 17,50 

Gevulde paprika en tomaat, aardappels uit de oven, � orines piperies, 
 rijst en koolsalade  
80 Runder� let met metaxasaus  € 25,00
 Met Griekse gekruide aardappelen uit de oven en koolsalade
83 Santorini schotel  € 25,00
 Ossenhaas met champignonsaus, Grieks gekruide aardappelen, 
 rijst en boerensalade  
84 Arthimes schotel  € 25,00
 3 Gegrilde lamshaas, gyros, champignonsaus, rijst en boerensalade  
85 Rollade schotel  € 20,00

Varkenshaas gevuld met champignonsaus, gyros, rijst en boerensalade
86 Apollon schotel  € 25,00
 Ossenhaasje, lamshaasje, kalfs� let, rijst en boerensalade  
87 Bekri meze  € 20,50
 In de pan gebakken stukjes varkenshaas of kip� let met romige  
 metaxasaus, rijst en boerensalade  
88 Aphrodite schotel  € 24,00

Varkenshaas, ossenhaas, lamshaas, kalfs� let aan het spies met 
 champignonsaus, gyros, rijst en boerensalade  
89 Stifado kip € 20,00

met rijst en sjalotjes in tomatensaus
89A Stifado rundvlees € 25,00

met rijst en sjalotjes in tomatensaus



Visspecialiteiten
Alle visspecialiteiten worden geserveerd met vissaus

90 Gepelde grote scampi’s € 24,00
10 Stuks met warme groente, rijst en boerensalade  

91 Kabeljauw� let  € 20,00
Gebakken met rijst, warme groente en koolsalade

92 Schol� let  € 20,00
Gebakken met rijst en koolsalade

93 Slibtongetjes  € 20,00
Gebakken met warme groenten, rijst en koolsalade  

95 Olympia speciale visschotel € 49,00
Voor 2 personen: 2 zalm, 2 schol� let, Sardientjes

 gepelde garnalen, kalamaria en mosselen, rijst, frites en boerensalade  
96 Kalamaria  € 18,50

Griekse gebakken kleine inktvis met rijst en koolsalade  
97 Diverse visschotel  € 45,00

Voor 2 personen: 2 sliptongetjes, 2 schol� let, 4 scampi’s,  
 kalamaria, sardientjes, rijst, frites en boerensalade
98 Gamba’s  € 24,00

6 Grote ongepelde scampi’s met warme groente, rijst en boerensalade  
99 Cipura (Dorado Royal Filet) € 20,00

Van de grill met warme groente, rijst en boerensalade  
100 Diverse schotel € 21,00

2 Schol� let, 2 scampi’s, kalamaria, met warme groente, rijst en boerensalade  
101 Tong� let € 21,00
 Met 2 scampi’s, kalamaria, met warme groente, rijst en boerensalade  
102 Gebakken verse zalm� let € 20,50

Met warme groente, rijst en boerensalade



Grieks Specialiteiten Restaurant

OLYMPIA

Drie-gangenmenu
 Voor groepen van 4 personen p.p. € 38,00 
 Voorgerechten: warm en koud
 Hoofdschotel: vlees, vis, salade, tzatziki, rijst en frites
 Nagerecht: naar keuze



Huiswijnen

Retsina (witte wijn) 
Lekkere harswijn met discreet aroma en zachte smaak;
voornamelijk savatiano. Geschikt bij voorgerechten en zeevruchten.  
 glas € 3,90
 halve liter € 10,00

Ymiglikos (rood of wit) 
Halfzoete tafelwijn, druiven uit diverse streken.
Geschikt als aperitief en bij nagerechten.
 glas € 3,90
 halve liter € 11,00

Rotonda (rood of wit) 
Lichte, droge tafelwijn met druiven uit diverse streken.
Geschikt bij diverse gerechten, vis en zeevruchten.
 glas € 3,90
 halve liter € 11,00

Samos 
Honingzoete likeurwijn van het eiland Samos. 
100% Muscaat, geschikt als aperitief of na het eten.
 glas € 4,50
 halve liter € 12,50

Mavrodaphne 
Smaakvolle likeurwijn uit de havenstad Patras.
100% Mavrodaphni, geschikt bij kaas, fruit, noten en nagerechten.
 glas € 4,50
 halve liter € 12,50

Rosé 
Lichte, droge tafelwijn. Druiven uit diverse streken.
Geschikt bij diverse gerechten, vis en zeevruchten.
 glas € 4,50
 halve liter € 12,50



Wijnkaart (per � es)

Moscho� lero (Witte wijn) €26,00
Evenwichtige, droge wijn uit de regio Mantinia op de 
Pepoponnisos met intens aroma; 100% moscho� lero van
geselecteerde wijngaarden op 605 meter hoogte; geschikt bij
vis, gevogelte en lichte vleesgerechten; wijnhuis Boutaris.

Chardonnay (Witte wijn) € 21,00
Heerlijke frisse, droge wijn; wijnhuis Kambas.

Kritikos (Witte wijn) € 19,00
Frisse, droge landwijn van het eiland Kreta met fruitig, vol aroma
en milde smaak; 70% Vilana/30% Kretensische druiven; geschikt bij
vis, salades, zeevruchten of wild; wijnhuis Boutaris.

Rose-sec (Witte wijn) € 17,50
Een droge rosé wijn met een licht heldere kleur en een
fruitige smaak. Deze wijn wordt bereid uit de druivensoort Xinomavra.
Deze wijn is zeer geschikt bij alle gerechten van de G riekse keuken.

Demi-sec (Witte wijn) € 17,50
Een halfzoete rosé wijn met een zachte smaak en een sterke afdronk.
Deze wijn wordt bereid uit de druivensoort Xinomavra van de uitgestrekte
wijngaarden van Macedonië, in het noorden van Griekenland.

Malamatina (Witte wijn) € 7,50
Traditionele griekse witte wijn.

Agiorgitiko (Rode wijn) € 26,00
Dieprode kwaliteitswijn met een rijk boeket en een � uwelen afdronk:
100% agiorgitiko van geselecteerde wijngaarden; twee jaar in eiken vaten
gerijpt en nog een jaar in de � es; wijnhuis Boutaris.

Cabernet Sauvignon (Rode wijn) € 21,00
Donderrode, aromatische wijn met complexe structuur en lange afdronk
uit de streek Attika; 12-14 maanden in franse eiken vaten gerijpt en 4-6
maanden in de � es; geschikt bij kruidige vleesgerechten en pikante kaas; 
wijnhuis Kambas.

Voor speciale wijnen kunt u informeren bij de bediening.


