MENU
GRIEKSE AVOND

JORGOS’ SUGGESTIES
*

3-GANGENMENU

€ 27,50

Voor: Keftedakia, kalamari of tzatziki

Verrassingsmenu (vanaf 4 pers.)
Jorgos serveert verschillende voor- en
hoofdgerechten.

€ 29,50

Heeft u een allergie? Geef het door. Voor de rest wordt
je verrast door Jorgos.

Hoofd: Gyrosschotel met bifteki en souvlaki
Na: Dame blanche of baklava

VOORGERECHTEN

*Ook vegetarisch verkrijgbaar.

KOUDE VOORGERECHTEN

VOORGERECHTEN
Keftedakia
Gehaktballetjes met tomatensaus en kaas
uit de oven.

€ 8,00

Octopus op Griekse wijze
Heerlijk gegrilde octopus. Vooral lekker
met een goed glas witte wijn.

€ 11,25

Melitzanasaláta
Gegrilde verse aubergine bereid met
knoflook, olijfolie en azijn. De Grieken
drinken hier retsina bij.

€ 7,25

HOOFDGERECHTEN
Chortofagitó piáto
Aubergine en paprika gevuld met geurige
griekse rijst. Geserveerd met aardappeltjes
uit de oven, tzatziki en salade.

€ 17,75

Hoofdgerecht van de dag
Zie bord bij de bar.
Kotsi arni
Malse lamsbout geserveerd met aardappeltjes uit de oven, rijst en salade.
Gyros speciaal
Overschotel van gyros, metaxasaus en
kaas. De schotel wordt geserveerd met
frietjes en wat salade.

€ 23,00

€ 19,00

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.

Kruidenboter

€ 4,25

Olijven

€ 4,50

Tzatziki
Huisgemaakte tzatziki geserveerd met vers
brood. Tzatziki is een frisse dip met griekse yoghurt, knoflook en komkommer.

€ 5,75

Tirosalata
Pittige fetadip die wordt bereid met verse
rode pepers.

€ 7,75

Melitzanasaláta
Gegrilde verse aubergine bereid met knoflook, olijfolie en azijn. De grieken drinken
hier retsina bij.

€ 7,25

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

€ 8,50

Ntomáta kai sálata angoúri
Tomaten- en komkommersalade met een
dressing van Griekse olijfolie.

€ 6,25

Saláta láchano
Lekkere salade van kool met olijfolie en
azijn.

€ 5,75

Feta
De enige echte griekse feta met olijven en
olijfolie.

€ 7,50

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

€ 6,75

Orektiko trio
Een combinatie van tirosalata, tzatziki
en taramosalata. Lekker om te delen en je
avond mee te beginnen. Perfect bij een glas
tsipouro.

€ 8,25

WARME VOORGERECHTEN
Feta saganaki
Krokant gebakken feta.
Melitzana apó to foúrno
Aubergine uit de oven met feta en huisgemaakte tomatensaus.

€ 8,25

€ 8,00

Tiropita
Bladerdeeg gevuld met fetakaas uit de
oven.

€ 7,25

Spanakopita
Bladerdeeg gevuld met spinazie uit de
oven.

€ 7,25

Saganaki stamna
Drie soorten kaas (o.a. onze feta) met
tomaat uit de oven.

€ 8,25

Keftedakia
Gehaktballetjes met tomatensaus en kaas
uit de oven.
Dolmadakia
Huisgemaakte druivenbladeren gevuld met
gehakt en rijst. Eén van de specialiteiten
van Jorgos.

€ 10,00

Mydia saganaki
Gebakken mosselen geserveerd met huisgemaakte tomatensaus.

€ 8,25

Mydia tiganita
Gefrituurde mosselen met zelfgemaakte
knoflooksaus.

€ 7,75

Kalamari
Gefrituurde inktvis met een krokant laagje. Geserveerd met huisgemaakte tzatziki.

€ 8,00

Octopus op griekse wijze
Heerlijk gegrilde octopus klaargemaakt
zoals het hoort. Vooral lekker met een
goed glas witte wijn.
Sardientjes op Griekse wijze
Verse sardientjes die Jorgos op zijn manier
klaarmaakt. Ze smaken goed bij een glas
retsina.

€ 11,25

€ 8,00

HOOFDGERECHTEN
VEGETARISCHE GERECHTEN

€ 8,00

€ 8,25

Loukaniko saganaki
€ 7,75
Gebakken griekse worst met huisgemaakte
tomatensaus en kaas uit de oven. Dit is
lekker met de saláta láchano (koolsalade).
Garides saganaki
Gebakken garnalen geserveerd in huisgemaakte tomatensaus.

Psaria trio
Drie soorten vis: kabeljauw, zalm en
zwaardvis. Gegaard in de oven met huisgemaakte tomatensaus en knoflook.

€ 11,25

Vegetarische moussaka
(glutenvrij)
Een traditioneel gerecht gemaakt op basis
van aubergines. Jorgos heeft dit aangevuld
met aardappel, champignons en courgettes.

€ 18,50

Chortofagitó piáto
Aubergine en paprika gevuld met geurige
griekse rijst. Geserveerd met aardappeltjes
uit de oven, tzatziki en salade.

€ 17,75

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

€ 18,00

Piperiá gemisti me ryzi
Paprika gevuld met geurige griekse rijst.
Geserveerd met aardappeltjes uit de oven,
tzatziki en salade.

€ 17,25

GRILL GERECHTEN
Gyros schotel
Gyros met tzatziki, friet en koolsalade.

€ 15,75

Gyros schotel met een souvlaki
Gyros met een souvlaki met tzatziki, friet
en koolsalade.

€ 17,75

Gyros schotel met een bifteki
Gyros met bifteki met tzatziki, friet en
koolsalade.

€ 17,25

Bifteki schotel
Drie gehaktballetjes met tzatziki, friet en
koolsalade.

€ 17,25

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

€ 18,00

Bifteki kees
Gehakt gevuld met bacon, tomaat en hollandse kaas. Geserveerd met tzatziki, friet
en koolsalade. Een favoriet van ondiep.

€ 18,25

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

€ 18,50

Spek schotel
Gegrilde spek met griekse oregano met
tzatziki, friet en koolsalade.

€ 17,50

Paidakia
Gegrilde lamsracks met griekse kruiden. Geserveerd met friet, tzatziki en groene salade.

€ 24,50

Mixed grill (1 persoon)
Gyros, souvlaki, bifteki, lamskoteletje
geserveerd met boerensalade, tzatziki en
friet voor één persoon.

€ 20,75

Mixed grill (2 personen)
€
Gyros, souvlaki, bifteki, lamskoteletje geserveerd met boerensalade, tzatziki en friet
om met zijn tweeën van te genieten.
Mixed grill speciaal (1 persoon)
Ossenhaas, kipfilet en varkenshaas geserveerd met groene salade, rijst, friet en
pepersaus.

40,00

€ 23,50

Psaronevri
Gegrilde varkenshaas geserveerd met groene salade, rijst, friet en saus naar keuze
(paprika-, peper- of champignonsaus).

€ 21,50

Kotópoulo
Gegrilde kipfilet geserveerd met groene
salade, rijst, friet en saus naar keuze
(paprika-, peper of champignonsaus).

€ 19,00

Fileto moschari
Gegrilde ossenhaas geserveerd met groene
salade, rijst, friet en saus naar keuze
(paprika-, peper- of champignonsaus).

€ 24,25

De gyros van Dikkertje is een lokale specialiteit.
Jorgos marineert het varkensvlees in Griekse
kruiden en neemt het vlees af bij een lokale
slager.

PSARI (VIS)
Xifias
Gegrilde zwaardvis met een dressing van
citroen en olijfolie. Geserveerd met groene
salade, rijst, tzatziki, friet.

€ 21,50

Kalamaria
Gefrituurde inktvis met tzatziki, rijst, friet
en groene salade.

€ 19,00

Garides
Gefrituurde garnalen met tzatziki, rijst,
friet en groene salade.

€ 24,50

Barbouni (rode mul)
Gefrituurde mul geserveerd met tzatziki,
rijst, friet en groene salade.

€ 22,50

Mixed psári (mix van vis)
Eén rode mul, twee garnalen en kalamari
geserveerd met tzatziki, rijst, friet en grote
groene salade. (2 personen mogelijk €49)

€ 27,00

MAKARONIÁ (SPAGHETTI)
Griekse spaghetti
Met tomatensaus, feta, olijven, peterselie
en knoflook.

€ 14,00

Spaghetti bolognese
Bereid met gehakt, tomatensaus en Griekse parmezaan.

€ 15,50

Spaghetti garnalen
Bereid met garnalen, knoflook, ui, tomatensaus, peterselie en griekse parmezaanse kaas.

€ 23,00

TRADITIONELE GERECHTEN
Moussaka (glutenvrij)
Laagjes aardappel, gehakt, aubergine en
bechamelsaus uit de oven.

KINDERMENU
Gyros met friet en ijsje

€ 10,75

Bifteki met friet en ijsje

€ 10,75

Souvlaki met friet en ijsje

€ 10,75

Kalamari met friet en ijsje

€ 10,75

Kip met friet en ijsje

€ 10,75

€ 18,75

EPIDÓRPIA (DESSERTS)

Kotsi arni
Malse lamsbout geserveerd met aardappeltjes uit de oven, rijst en salade.

€ 23,00

Oreotaart
De enige echte chocoladekoekjestaart met
ijs.

€ 6,75

Mezes tou bekri
Stukjes varkenshaas met pikante paprikasaus geserveerd met friet, rijst en salade.

€ 21,75

Baklava
Hét bekendste griekse nagerecht met ijs.

€ 6,50

Mezedes (2 personen)
8 Soorten hapjes (tapas) voor- en hoofdgerecht. Onder andere:
tzatziki,tirosalata, aubergi- nesalade,
tomaat- en komkommersalade, bifteki,
twee speklapjes, gyros, gevulde paprika
en aubergine.

€ 42,00

Gebak van de dag
Dagelijks een wisselend nagerecht met ijs.

€ 6,75

Yoghurt met honing en walnoten

€ 5,75

IJs met vruchten

€ 5,25

Dame blanche

€ 5,25

IJs met advocaat

€ 5,75

Kinderijsje (diverse smaken)

€ 4,50

BIJGERECHTEN
Rijst

€ 3,75

Griekse aardappeltjes uit de oven

€ 4,25

Extra bordje gyros

€ 7,95

Friet

€ 3,25

Griekse witte bonen

€ 5,50

Okras

€ 5,50

Extra saus

€ 2,25

Extra brood

€ 1,95

Losse pita

€ 1,95

Lamskotelet

€ 3,95

Souvlaki

€ 3,95

Bifteki

€ 3,75

IETS LEKKERS GEGETEN
TIJDENS DE VAKANTIE?
Als je wat lekkers hebt gegeten tijdens je vakantie
in Griekenland, kun je Jorgos vragen dit gerecht
een keer te maken. Jorgos kan dit alleen ‘op
bestelling’ en vooraf. Ieder jaar kiezen we dé suggestie. En, als Jorgos het ook lekker vindt, zetten
wij het op ons weekmenu.

CATERING?

ACTIVITEITEN BIJ DIKKERTJE
Dikkertje organiseert ook Griekse muziekavonden en af en toe een wijktafel waar bewoners
van de buurt elkaar kunnen ontmoeten. ‘Like’
restaurant Dikkertje op Facebook en je wordt op
de hoogte gehouden van alle nieuwtjes.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Volg ons op Facebook, Instagram en Twitter!

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

Dikkertje
restaurantdikkertje
Dikkertjerest

Dikkertje is dagelijks geopend (behalve op dinsdag) vanaf 17.00 uur.
Amsterdamsestraatweg 328, 3551 CV Utrecht | 030 - 244 33 59 | www.dikkertje.nl

