Kerst bij
Athene Palace
1e en 2e Kerstdag heerlijk
genieten van een
romantisch diner
1e zitting: 16:30 -19:30
2e zitting: 20:00 - ……
Parkeren:
Spui garage(onder stadhuis) – muzenplein garage

Restaurant Athene Palace
Kalvermarkt 42 – Den Haag – 070 3638004
www.athenepalace.nl

Kerstmenu

Voorgerechten
1. Feta, Griekse schapenkaas
2. Tzatziki, Griekse yoghurt, komkommer en knoflook
5. Stokbrood met kruidenboter en tsatziki
8. Garidosalata, garnalencocktail
9. Solomos kapnistos, gerookte zalm
11.Tonosalata, tonijnsalade op een bedje van sla
33.Carpaccio, dungesneden ossenhaas met rucola, kaas,
pijnboompitten, kappertjes en dressing
15.Ntomatosoupa, tomatensoep
17.Midia, gebakken mosselen met verse knoflook
19.Feta saganaki, krokant gebakken schapenkaas
20.Calamarakia, gebakken inktvisringen
22.Keftedakia, gehaktballetjes in tomatensaus
25.Piperies yemistes, paprika gevuld met feta
26.Garides psites, grote garnalen van de grill
27.Feta fourno, feta en tomaat uit de oven
29.Choriatiki, boerensalade met feta en olijvenolie

€ 6,75
€ 5,75
€ 4,75
€ 9,50
€ 9,50
€ 8,50
€11,50
€ 5,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 7,50
€ 9,50
€11,50
€ 8,50
€ 9,50

Alle voorgerechten worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter
Lachanika – vegetarische gerechten
48. Mix Stamna, verse groenten en gevulde paprika en tomaat uit de oven
geserveerd met rijst, frites, salade en tzatziki
€ 17,50
Pedika - kindergerechten
50. Mickey Mouse, suflaki met frites en kinderijs
53. Lucky Luke, kipfilet met frites en kinderijs
Voor kinderen t/m 12 jaar

€ 14,50
€ 14,50

Psaria - visgerechten
54. Calamaria, gebakken inktvisringen
58. Solomos, gegrilde zalmfilet
59. Garides, gebakken grote garnalen
Fournos –ovengerechten
65.Mousaka, traditionele Griekse gerecht
66. Arnaki melitzana, gestoofd lamsvlees met aubergine
67. Stifado, gestoofd lamsvlees met sjalotjes
83.Kotopoulo krasato, kipfilet uit het pannetje met
rode wijnsaus

€ 18,50
€ 22,50
€ 25,50
€ 18,50
€ 20,50
€ 20,50
€ 20,50

Alle gerechten worden geserveerd met salade, tzatziki, frites en rijst
Grillgerechten
73.
74.
76.
79.
87.
88.
92.

Vodino piperi, ossenhaas met pepersaus
Vodino manitaria, ossenhaas met champignonsaus
Chirino manitaria, varkenshaas met champignonsaus
Kotopoulo fileto, kipfilet naturel
Mix-souflaki, ossenhaas en kipfilet aan de spies
Kotopoulo souflaki, gegrilde kipfilet aan de spies
Giros, gesneden varkensvlees
94. Boerenschotel, sutzuki, lever, suflaki en giros
96. Paidakia, gegrilde lamskoteletten (french racks)
98. Mykonosschotel, lamskoteletten en kipfilet
99. Hermesschotel, suflaki, sutzuki, schnitzel en giros
100. Delphischotel, 2 lamskoteletten, suflaki en giros
104. ATHENE mixgrill, kipfilet, suflaki, varkenshaas,
sutzuki en giros

€ 25,50
€ 25,50
€ 19,50
€ 17,50
€ 20,50
€ 19,50
€ 17,50
€ 18,50
€ 22,50
€ 21,50
€ 18,50
€ 18,50
€ 21,50

Alle gerechten worden geserveerd met salade, frites, rijst en tzatziki

Nagerechten
115.
116.
117.
121.
123.

Giaourti, Griekse yoghurt met honing en walnoten
Baklava met ijs en slagroom
Tiramisu, met ijs en slagroom
Dame blanche
Fraoula, ijs met aardbeien en slagroom

€ 6,50
€ 6,50
€ 7,50
€ 6,50
€ 6,75

Bier vanaf

€ 2,50

Diverse frisdranken vanaf

€ 2,25

Huiswijn per glas vanaf

€ 3,75

Huiswijn ½ liter

€11,00

Diverse flessen wijn vanaf

€18,50

(wijnen zijn te verkrijgen in rood of wit en halfzoet of droog)
Koffie vanaf

€2,20

Diverse likeuren vanaf

€4,70

