3-GANGEN
VERRASSINGSMENU

KRETA
HAPJES MENU

vanaf 2 personen

alleen voor de gehele tafel te bestellen

32,50 per persoon

34,50 per persoon

Voorgerecht

Carpaccio & tzatziki

Proeverij van voorgerechten

Mini flammkuchen
Keftedakia &
garnaaltjes

Hoofdgerecht

Combinatie van vis en vlees

Gyros & lamsrack
Nagerecht

Ossehaas & zalmfilet

Verrassingsdessert

3-GANGEN KINDER
VERRASSINGSMENU
voor kinderen tot 16 jaar

17,50
Voor de kleine gast serveren we een
lekker en vrolijk verrassingsmenu

VOORGERECHTEN
Proeverij

14,25

een combinatie van verschillende koude en
warme voorgerechten

Keftedakia

7,25

gekruide gehaktschijfjes in pittige tomatensaus

Feta vega

6,90

uit de oven met olijfolie en groenten

Lamsracks

8,25

met tzatziki en citroen

Tzatziki & tomaten vega

7,25

Inktvis

frisse salade van tzatziki, olijven en tomaten met feta

gebakken in olijfolie

Carpaccio van ossenhaas

Gamba’s

11,75

met parmezaanse kaas en truffelroom

8,60
12,75

met knoflooksaus

Tonijnsalade

10,50

vers van de grill, met een frisse salade

Mosselen uit Nieuw-Zeeland

8,25

gebakken in roomsaus

Hollandse garnalen cocktail

13,25

met rivierkreeft, cocktailsaus en appel

Piri Piri Garnaaltjes

13,50

pikante garnaaltjes met knoflook

Champignons vega

8,75

gevuld met Roquefort en in roomsaus gegratineerd

Bladerdeeg met Griekse Feta vega

Flammkuchen Serrano

7,25

Flammkuchen met serranoham en truffel

8,25

geserveerd met spinazie

Flammkuchen Tonno

7,50

Flammkuchen met tonijn en rode ui

Wijnbladeren vega

8,20

gevuld met rijst, citroen en Griekse yoghurt

Gyros voorgerecht

7,25

Flammkuchen vegetarisch

6,50

Flammkuchen met champignon, ui, roquefort
en geitenkaas

Kleine reepjes varkensvlees met verse knoflooksaus
en salade

Delen met z’n tweeën? Vraag er een bordje bij!

SOEPEN
Domato soepa			

5,50

tomatensoep met verse groenten en rundvlees

Gorto soepa vega
vegetarische soep met verse groente

Boejabessa soepa

6,25

traditionele vissoep met diverse soorten vis

4,50

Kremidia soepa vega
traditionele Griekse uiensoep

Heeft u een allergie of bent u op dieet? Meld het ons!

5,25

GRIEKSE HOOFDGERECHTEN
Zorbaschotel

19,25

ossenhaas en varkenshaas bereid met feta kaas en
Metaxa in roomsaus

21,50

twee spiesen ossenhaas, varkenshaas, uien en

Kreta schotel

21,50

ossenhaas, spies varkenshaas, bifteki,
kipfilet, gyros en tzatziki

paprika geserveerd met tzatziki en champignonsaus

21,95

gegrilde lamsracks met gyros en tzatziki

Kotopoulo

21,25

gegrilde ossenhaas met gyros en tzatziki

Souvlaki speciaal

Paidakia

Mix Sirtaki

16,75

gegrilde kipfilet met warme groenten,
champignonsaus en tzatziki

Mousaka

17,75

een quiche gevuld met aubergines, aardappelen,
rundergehakt en gegratineerd met tzatziki

Lamsschouder

21,50

geserveerd in knoflookroomsaus

Mix Olympia

17,95

Stifado

twee bifteki gevuld met fetakaas en
gyros geserveerd met tzatziki

een overheerlijke rundvleesstoof met
sjalotten in rode wijnsaus

SCHALEN VANAF TWEE PERSONEN

prijzen zijn per persoon

Mix Nexos

Mix Parthenon

24,95

een zeer gevarieerde visschotel
samengesteld door onze chefkok

19,95

21,50

lamsracks, biftekia gevuld met fetakaas,
kipfilet, gyros en tzatziki

Mix Neptunes

24,75

een gevarieerde vis-vleesschaal
samengesteld door onze chefkok

Mixed Grill

22,50

ossenhaas, spiesen varkenshaas, kipfilet,
lamsrack, gyros en tzatziki

VEGETARISCHE GERECHTEN
Mousaka vegetarisch

16,75

een met béchamelsaus gegratineerde quiche
gevuld met aubergines en aardappelen

Fito vaia
een mix van verschillende vegetarische gerechten

Heeft u een allergie of bent u op dieet? Meld het ons!

16,95

GRILL & STEAKS
Rib-Eye

24,50

een gegrilde steak geserveerd met
kruidenboter, 300 gram

T-Bonesteak

26,75

Steak Mix

26,50

ossenhaas, varkensmedaillon, kalfsoester
met pepersaus en kruidenboter

25,75

een mix met gamba’s, lamshaas,
ossenhaas en tzatziki

Ouzo schotel

19,95

een gegrilde varkenshaas gevuld
met feta en peperroomsaus

een met kruidenboter gegrilde t-bone steak,
500 gram

Mix Athene

Varkenshaas

Entrecôte

21,50

gegrilde entrecôte met kruidenboter en pepersaus,
250 gram

25,95

Lady steak

62,50

Ossehaas à la chef

ossenhaas van de grill met pepersaus

21,50

ossehaas, 150 gram

SPECIALS
Côte de boeuf (delen met z’n tweeën?)
prachtige steak medium rood gegrild, 1000 gram

Koe vs. Lam

24,50

ossehaas gebakken in zoete saus

28,50

een medium rare gegrilde lamscarré en ossenhaas

VISGERECHTEN
Tonato

22,95

tonijnfilet geserveerd met warme groente

Garides psites

19,50

dorade met warme groenten uit de oven

24,75

gepelde gamba’s van de grill geserveerd
met whiskysaus

Solomo

Dorade
Mix Korfu

19,95

twee gebakken sliptongetjes geserveerd
met roombotersaus

19,25

gegrilde zalmfilet geserveerd met knoflooksaus

Mix Samos

22,95

een mix van zalmfilet, gamba, kabeljauw
en tonijnbiefstuk met roombotersaus

MAALTIJDSALADES
Beefsalade

18,50

biefstukpuntjes met salade

Kipsalade
kipfilet met salade

Ceasarsalade

12,50

salade met geitenkaas en walnoten (vegetarisch)

13,50

Vissalade
salade met verschillende vissoorten

16,50

KINDER VOORGERECHTEN
Mini carpaccio

5,75

Garnaaltjes

5,50

3,75

Soep

2,50

van ossenhaas,parmezaanse kaas en truffelroom

Gehaktschijfjes
met tomatensaus

met keuze uit:
• tomatensoep,
• groentesoep
• uiensoep

KINDER HOOFDGERECHTEN
Diana schotel

de schotels worden geserveerd met frites, vruchtensalade en appelmoes

6,75

met souvlaki & gyros

Linda schotel

Kipnuggets

6,75

met frites en appelmoes

13,50

met ossenhaas

Mini frikandelletjes

6,75

met frites en appelmoes

Sara schotel

6,75

met gegrilde kipfilet

Gabriël schotel

Pizza Margherita

6,75

mini pizza met tomatensaus en kaas

7,75

met gegrilde zalm

BIJGERECHTEN

onze hoofdgerechten worden geserveerd met rijst, salade en aardappelschijfjes

Patatjes
Aardappelschijfjes
Rijst met tomatensaus
Gebakken champignons
Gebakken groenten

2,25
2,25
2,25
2,60
2,60

Zoete maiskolf
Knoflooksaus
Champignonsaus
Pikante tomatensaus
Pepersaus

IEMAND CULINAIR VERRASSEN?
Dan is de Kreta Dinercheque het ideale cadeau!
Bepaal zelf de waarde van de dinercheques die u cadeau wilt geven.
Vraag onze medewerkers naar meer informatie.

3,50
1,35
1,00
1,00
1,00

DESSERTS
Dame Blanche

6,25

vanille ijs met warme chocoladesaus en
huisgemaakte chocolade

Crème brûlée

Fraules me Giaoerti

6,75

Griekse yoghurt met aarbeiensaus en nootjes

5,75

Frouta

6,75

fruit met slagroom en saus

met vanille ijs

Baklava me Pagoto

7,25

Grieks gebak met walnoten, honing,
vanille ijs en slagroom

Banana Split

7,75

7,50

sorbetijs met verse vruchten

Kinderijs
6,50

6,50

vanille ijs met amarena kersen en slagroom

Sorbet

banaan met bananenijs en chocoladesaus

Duo Mousse

Kerassi pagoto

3,75

vanille en aardbeien ijs met een leuke verrassing

witte en bruine chocolademousse met vanille ijs

KOFFIE’S
Irish Coffee • met Irish whisky

5,75

French Coffee • met Grand Marnier en slagroom

5,75

Brazilian Coffee • met Grand Marnier, Tia maria

5,75

en slagroom

HEEFT U IETS TE VIEREN?
Uw feest tot in de puntjes
verzorgd.
De prachtige, sfeervolle zalen van Kreta en

Cafe Calypso • met Tia Maria

5,75

Cafe Retto • met Amaretto

5,75

Cafe Kreta • met Bailey’s en ijs

7,75

Cafe Pan • met D.O.M Benedictine

5,75

Cafe Aphrodite • met Metaxa

6,25

Cafe Sam • met Sambuca

5,75

Cafe Remy Martin • met Remy Martin

7,25

Cafe Corfu • met kumquat

5,75

Cafe Kahlua • koffie met Kahlua

5,75

Koffie

2,20

Thee

2,20

Espresso

2,20

Dubbele espresso

2,90

Voor meer informatie vraagt u onze medewerkers of

Cappuccino

2,30

gaat u naar onze websites www.kreta-almelo.nl of

Koffie verkeerd

2,30

www.hookhoes.nl.

Latte macchiato

3,50

‘t Hookhoes kunnen gereserveerd worden vanaf 10
tot maximaal 200 personen. De zalen zijn geschikt
voor bijv. een diner, buffet of borrel, voor vergaderingen, presentaties of voor een verjaardag. Hier heeft u
alles tot uw beschikking, van een bar tot een beamer.

Feestje bij u thuis of bij u op
de zaak?
Naast zaalverhuur bieden wij ook de mogelijkheid
tot catering aan. Voor zowel kleine als grote groepen
en van besloten feesten tot aan grote evenementen
kunnen wij dit verzorgen.

