
Koude Broodjes
Keuze uit: Italiaanse bol en Kornbol.

Tonijn de luxe 6,25                                 
Huisgemaakte tonijn volgens geheim recept met ui,  
komkommer en sla

Carpaccio 8,10
Carpaccio, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, rucola en 
truffelmayonaise

Gezond 5,50
Kaas, ham, ei, tomaat, komkommer ,sla en tartaarsaus

Mozzarella 6,90
Buffel mozzarella, groene pesto, tomaat en pittenmix

Kipgrillworst 7,25
Lauw warme kip grillworst met kaas, chilimayonaise, rucola en 
krokant gebakken uitjes

El greco 5,50
Salami, kaas, tomaat,  augurk, sla, peperoni, samuraisaus en 
cocktailsaus

Gerookte zalm 8,25
Gerookte zalm, bieslook roomkaas, komkommer sla en ui

Warme Broodjes 
Gyros 6,50
Gyros, tzaziki, tomaat, sla en ui

Kip 6,50
Kip, tzaziki, tomaat, sla en ui

Beenham 5,50
Beenham, sla en honingmosterddressing

Burgers
Elgrecoburger 6,75
Huisgemaakte burger, sla,  gebakken ui, augurk, tomaat, ketchup 
en cocktail saus

Burger menu 8,75
Huisgemaakte burger met frites en saus naar keuze.

openingstijden
DI T/M ZA 10:00 - 19:00 UUR ZO & MA GESLOTEN

TELEFOON: 0413 745 083 WWW.ELGRECO-VEGHEL.NL

Pita
Pita’s worden geserveerd met tzaziki, sla, tomaat en ui.

Gyros 7,00
Kip 7,00
Vegetarische pita 6,50
Feta, koolsalade, paprika, peperoni, augurk en met een vleugje 
yoghurtsambal saus

Salades
Tonijnsalade 7,00
Tonijn, komkommer, tomaat, sla, ui en paprika

Griekse salade 6,60
Sla, koolsalade, Feta, komkommer, tomaat,  olijven, ui, peperoni 
en paprika 

Salade gerookte zalm 8,80
Gerookte zalm,  ui, komkommer, sla  en basilicumdressing

Ceasar salade  7,50
Gebakken kip, parmezaansekaas, honingmosterddressing, 
tomaat, ui, komkommer, paprika en sla 

Penne
Pollo 8,75
Kip met een pittige kerrieroomsaus

Napolitana                                                  7,25
Tomaatbasilicumsaus

Soepen   
Soep van de week  5,75

Schotels
Gyros (klein/groot) 9,00/11,00                 
Gyros, frites, ui, tzaziki of een saus naar keuze

Souvlaki 13,50
1 souvlaki, gyros, frites, ui, tzaziki of een saus naar keuze

Bifteki 13,50
Bifteki, gyros, frites, ui, tzaziki of een saus naar keuze

Gehaktballetjes (klein/groot) 9,50/11,50
2 of 3 keftedes in tomatensaus en frites

Kip (klein/groot) 9,50/13,50
Kip, frites, tzaziki of een saus naar keuze

Souzouki 13,00
2 souzouki, frites, tzaziki of een saus naar keuze

El Greco Mix 13,00
Souzouki, gyros, frites, tzaziki of een saus naar keuze 

Snacks
Frites 2,90
Kroket 2,65
Frikandel 2,30
Kaassoufflé 2,25
Mexicano 2,75
Diverse sauzen 0,75


