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SPECIALE AFHAAL-MENUKAART 
 

 

U kunt van woensdag tot en met zondag bij Dikkertje afhalen. Dit kan van 16.30 tot 20.30. 

Bezorgen kan ook: vanaf € 35,- en binnen een straal van 4 kilometer.   

 

BESTELLEN: VIA WHATSAPP 06 20848965 EN BETALING VIA TIKKIE OF TELEFONISCH 030-2443359 

EN BETALING (CONTANT OF PER PIN) BIJ AFHALEN BESTELLING.  

 

 Dikkertje 

 Dikkertjerest 

 zonder vis en vlees 

 

 

VOORGERECHTEN 

KEFTEDAKIA € 6,75 

Gehaktballetjes met tomatensaus en kaas uit de oven. 

 

OCTOPUS OP GRIEKSE WIJZE € 10,75 

Heerlijk gegrilde octopus. Vooral lekker met een goed glas witte wijn.  

 

MELITZANASALÁTA € 6,25  

Gegrilde verse aubergine bereid met knoflook, olijfolie en azijn. De Grieken 

drinken hier retsina bij.  
 

HOOFDGERECHTEN 

CHORTOFAGITÓ PIÁTO € 15,25  

Aubergine en paprika gevuld met geurige Griekse rijst. Geserveerd met 

aardappeltjes uit de oven, tzatziki en salade.  

 

HOOFDGERECHT VAN DE DAG (dagprijs/zie bord) 

 

KOTSI ARNI € 19,75 

Mals lamsbout geserveerd met aardappeltjes uit de oven, rijst en salade. 

 

GYROS SPECIAAL € 16,50 

Overschotel van gyros, Metaxasaus en kaas. De schotel wordt geserveerd 

met frietjes en wat salade.  

 

PITA GYROS of BIFTEKI € 5,50 

Goed gevuld broodje met gyros/bifteki, verse kool, rode ui, tomaten en 

tzaziki.  
 
 

KOUDE VOORGERECHTEN 

Grieken nemen altijd een paar gerechten vooraf om aan tafel te delen. Een 



gerechtje per persoon is voldoende. Uiteraard serveren wij dit met vers brood.  

 

TZATZIKI € 4,75   

Huisgemaakte tzatziki geserveerd met vers brood. Tzatziki is een frisse dip met 

Griekse yoghurt, knoflook en komkommer. 

 

TIROSALATA € 7,00  

Pittige fetadip die wordt bereid met verse rode pepers.   

 

MELITZANASALÁTA € 6,50  

Gegrilde verse aubergine bereid met knoflook, olijfolie en azijn. De Grieken 

drinken hier retsina bij.  

 

CHORIATIKI € 7,75  

Dé Griekse boerensalade met feta, olijven, rode ui, komkommer en olijfolie.  

 

SALÁTA LÁCHANO € 5,00  

Lekkere salade van kool met olijfolie en azijn.  

 

FETA € 6,25  

De enige echte Griekse feta met olijven en olijfolie. 

 

TARAMOSALATA € 6,50 

Dip op basis van vis, aardappel en vers citroensap. Lekker als voorgerecht bij 

de ouzo.  

 

OREKTIKO TRIO € 7,50 

Een combinatie van tirosalata, tzatziki en taramosalata. Lekker om te delen 

en je avond mee te beginnen. Perfect bij een glas tsipouro.  

 

WARME VOORGERECHTEN 

 

MELITZANA APÓ TO FOÚRNO € 6,75  

Aubergine uit de oven met feta en huisgemaakte tomatensaus. 

 

TIROPITA € 6,00  

Bladerdeeg gevuld met fetakaas uit de oven.  

 

SPANAKOPITA € 6,00  

Bladerdeeg gevuld met spinazie uit de oven. 

 

SAGANAKI STAMNA € 7,25  

Vier soorten kaas (o.a. onze feta) met tomaat uit de oven.  

 

KEFTEDAKIA € 6,75 



Gehaktballetjes met tomatensaus en kaas uit de oven. 

 

DOLMADAKIA € 7,25 

Huisgemaakte druivenbladeren gevuld met gehakt en rijst. Eén van de 

specialiteiten van Jorgos. 

 

LOUKANIKO SAGANAKI € 6,75 

Gebakken Griekse worst met huisgemaakte tomatensaus en kaas uit de 

oven. Dit is lekker met de saláta láchano (koolsalade). 

 

GARIDES SAGANAKI € 10,00 

Gebakken garnalen geserveerd in huisgemaakte, pikante saus. 

 

MYDIA SAGANAKI € 7,25 

Gebakken mosselen geserveerd met huisgemaakte, pikante saus. 

 

MYDIA TIGANITA € 7,00 

Gefrituurde mosselen met zelfgemaakt knoflooksaus. 

 

 

VEGETARISCHE GERECHTEN  

MOUSSAKA € 16,00  

Een traditioneel gerecht gemaakt op basis van aubergines. Jorgos heeft dit 

aangevuld met aardappel, champignons en courgettes.  

 

CHORTOFAGITÓ PIÁTO € 15,25  

Aubergine en paprika gevuld met geurige Griekse rijst. Geserveerd met 

aardappeltjes uit de oven, tzatziki en salade.  

 

MELITZANA ME KREMMYDIA € 15,75  

Aubergines geserveerd met ui, aardappels uit de oven, tzatziki en salade. 

 

PIPERIÁ GEMISTI ME RYZI € 14,75  

Paprika gevuld met geurige Griekse rijst. Geserveerd met aardappeltjes uit 

de oven, tzatziki en salade. 

 

GRILL GERECHTEN 

GYROS SCHOTEL € 13,25 

Gyros met tzatziki, friet en koolsalade. 

 

GYROS SCHOTEL MET EEN SOUVLAKI € 15,25 

Gyros met een souvlaki met tzatziki, friet en koolsalade. 

 

GYROS SCHOTEL MET EEN BIFTEKI € 14,50 

Gyros met bifteki met tzatziki, friet en koolsalade. 

 



BIFTEKI SCHOTEL € 14,50 

Drie gehaktballetjes met tzatziki, friet en koolsalade. 

 

BIFTEKI GEMISTO € 15,25 

Gehakt gevuld met tomaat en feta, tzatziki, friet en koolsalade. 

 

BIFTEKI KEES € 15,50 

Gehakt gevuld met bacon, tomaat en Hollandse kaas. Geserveerd met 

tzatziki, friet en koolsalade. Een favoriet van Ondiep.  

 

SOUVLAKI SCHOTEL € 15,75 

Stukjes vlees aan een spies met tzatziki, friet en koolsalade. 

 

KIPSOUVLAKI MET PEPERSAUS € 14,50 

Spies met stukjes vlees met pepersaus, salade en friet.  

 

SPEK SCHOTEL € 14,50 

Gegrild spek met Griekse oregano met tzatziki, friet en koolsalade. 
 

PAIDAKIA € 19,75 

Gegrilde lamsracks met Griekse kruiden. Geserveerd met friet, tzatziki en 

groene salade. 

 

MIXED GRILL (1 PERSOON) € 18,25 

Gyros, souvlaki, bifteki, lamskoteletje geserveerd met boerensalade, tzatziki 

en friet voor één persoon. 

 

MIXED GRILL (2 PERSONEN) € 35,50 

Gyros, souvlaki, bifteki, lamskoteletje geserveerd met boerensalade, tzatziki 

en friet om met zijn tweeën van te genieten. 

 

VISGERECHT 

XIFIAS € 18,50 

Zwaardvis van de grill met een dressing van citroen en olijfolie. Geserveerd 

met groene salade, rijst, tzaziki en friet.  

 

BIJGERECHTEN 

RIJST € 3,25 

GRIEKSE AARDAPPELTJES UIT DE OVEN € 4,25 

EXTRA BORDJE GYROS: € 7,00 

FRIET € 2,75 

OKRAS € 5,00  

EXTRA BROOD € 1,50 

LAMSKOTELET € 3,00 

SOUVLAKI € 3,15 



BIFTEKI € 2,90 

 

KINDERMENU 

GYROS MET FRIET € 7,50 

BIFTEKI MET FRIET € 7,50 

SOUVLAKI MET FRIET € 7,50 
 

NAGERECHTEN 

OREO-TAART € 4,50 

BAKLAVA € 4,00 

CHEESECAKE MET BAKLAVA € 5,00 

YOGHURT MET HONING EN WALNOTEN € 4,00 

 

CATERING? 

 

Wist je dat Dikkertje ook graag jouw catering verzorgt? Vraag naar de 

mogelijkheden.  
 

 

 

Amsterdamsestraatweg 328 

3551 CV Utrecht 

Tel: 030 – 2443359 

www.dikkertje.nl 

 

Volg ons op Facebook of Twitter: 

 Dikkertje 

 Dikkertjerest 

 

http://www.dikkertje.nl/

