GLYKÁ

nagerechten en zoetigheden v.a. € 1,50

Baklavá (v)
gehakte walnoten en amandelen in filodeeg.
Capríce (v)
praliné gevulde wafeltje.s
Chocolátapita (v)
taart met gesmolten chocola, cacao en honing.
Ek-Mek (v)
gesponnen filodeeg met noten en roompudding.
Galaktoboúreko (v) roompudding in filodeeg.
Glykó tou koutalioú (v)geconfijt fruit. Lekker met yiáourti.
Kantaïfi (v)
gesponnen filodeeg met notenvulling.
Karidópita (v)
walnootcake.
Lychnarákia (v)
griesmeeltaartje gevuld met zoete roomkaas.
Milópitaki (v)
appeltaartje.
Portokalópita (v)
filodeeg met yoghurt en sinaasappelsiroop.
Rizógalo (v)
rijstpudding met vanille en kaneel.
Sámali (v)
griesmeel-yoghurt gebak.
Síka (v)
zongedroogde vijgen gedoopt in pure chocolade
Yáourti (v)
Griekse roomyoghurt, met of zonder méli (honing).

EKLEKTÁ TRÓFIMA

delicatessen, eigen import “.....van Kreta”
De “...van Kreta” producten kopen we direct bij
telers en producenten, geselecteerd op kwaliteit
en smaak. Hieronder een greep uit het aanbod.

Aláti (v)
zeezout van Gávdos
Bioxým (v)
mandarijn- en citroenlimonade uit Chaniá
Dákos (v)
bros gebakken meergranenbrood uit Mourniés
Eliés (v)
Kalamata olijven uit Néa Roúmata,
Glykó tou koutalioú (v)geconfijt fruit uit Kánevos.
Krasí (v)
heerlijke wijnen van verschillende kleine, exclusieve wijnhuizen in rood, wit en rosè.
Ládi (v)
uiterst zuivere extra vierge olijfolie uit Pervolákia.
Malotíra (v)
bergthee uit Sfakiá.
Méli (v)
tijmhoning uit Kíssamos.
Nescafé (v)
uit Griekenland, heerlijk voor Nescafé frappé.
Píta (v)
pita brood, ook meergranen, uit Mourniés.
Tiriá (v)
graviera, anthotyros, myzithra, gerookte kaas en
staka uit Pervolákia.
(v) = geheel vegetarisch. Bevat vlees noch vis.

Griekse traiterie MITSOS
2e Hugo de Grootstraat 25
1052 LB Amsterdam

Telefoon (020) 684 23 44
Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag: 12.00 - 22.00
zondag: 13.00 - 22.00
maandag: GESLOTEN

WWW.MITSOS.NL
INFO@MITSOS.NL
Facebook: Traiterie-Mitsos

Welkom in onze Griekse traiterie
waar de hele dag wordt gekookt. Hiermee krijgt u een indruk van de
gerechten die dagelijks in onze vitrine te vinden zijn. Verse gerechten staan vaak in de keuken of achter de vitrine af te koelen.
Omdat wij zo authentiek mogelijk willen werken, importeren we veel
producten zelf vanuit de regio Chania op Kreta. Vraag gerust naar
de vele heerlijkheden die wij voor u hebben ingekocht.
Catering verzorgen we graag. Bespreek met ons uw wensen voor
kleine- en grote feestjes en andere speciale gelegenheden. We
serveren u graag!

SOÚPES

soepen

Fakés (v)
Fasoláda (v)
Kotósoupa
Psarósoupa

linzensoep
witte bonensoep
kippensoep
vissoep

v.a. € 3,50

(v) = geheel vegetarisch. Bevat vlees noch vis.

PÍTES ke PSOMÍ

pita’s en broodjes

Píta
Píta gýros

Psomákia

Griekse pita, ook meergranen.
Griekse pita gevuld met varkensvlees,
(of kip, of kalfsgehakt) tzatziki, tomaat en ui.  
ook vegetarisch beschikbaar!
vers gebakken bol (ook belegd verkrijgbaar).

KRÍI MEZÉDES

koude (bij)gerechten

Angináres (v)
Antsoúgia
Choriátiki (v)
Dolmadákia (v)
Eliés (v)

Tirosaláta (v)

gemarineerde artisjokharten.
gemarineerde ansjovisfilets.
gemengde Griekse salade met feta en olijven.
met rijst en kruiden gevulde wijndruivenbladeren.
Kalamata olijven of een mix van olijven, pittige
pepertjes en zongedroogde tomaatjes.
gemarineerde reuzenbonen met verse kruiden.
puree van kikkererwten met tahine en komijn.
puree van aubergine, feta en knoflook.
gemarineerde octopus met verse kruiden.
frisse aardappelsalade.
yoghurt met komkommer, knoflook en kruiden.
puree met viskuit.
kaas: anthotiros, feta, gravièra, halloumi, mizithra,
gerookte kaas en staka.
frispittige salade met feta, yoghurt en tomaat.

ZESTÍ MEZÉDES

warme (bij)gerechten

Angináres me koukiá (v)
Bouréki (v)
Chortariká (v)
Florínes gemistés (v)
Gígantes (v)
Gígantes me kréas

artisjokbodems met tuinbonen in dille-roomsaus.
ovenschotel met courgette, aardappel en kaas.
gemengde groenten.
gevulde puntpaprika’s.
reuzenbonen in pittige tomatensau.s
reuzenbonen in pittige tomatensaus met vlees
(pastourmá, apáki of loukániko).
stukje gebakken gravièra.
pastagerecht met verse basilicum.
gevulde inktvisjes.
vegetarisch gevulde deegspecialiteiten van Kreta.

Gígantes (v)
Húmmus (v)
Melitzánosaláta (v)
Ochtapódisaláta
Patátosaláta (v)
Tzatzíki (v)
Taramá
Tirí (v)

Graviéra psití (v)
Juvétsi (v)
Kalamária gemistá
Kalitsoúnia Krítis (v)

v.a. € 1,--

v.a. € 0,35

v.a. € 2,--

(v) = geheel vegetarisch. Bevat vlees noch vis.

Keftédes
Kolokitháki gemistó (v
Kolokithokeftédes (v)
Manitária (v)
Papoutsákia (v)
Patátes foúrnou (v)
Pátatokeftedes(v)
Piperiá gemisti (v)
Revíthokeftedes (v)
Spanakópita (v)
Soupiá

gebraden kalfsgehaktbal.
gevulde courgette met feta, tomaat en kruiden.
koekje van courgette en feta.
vegetarisch gevulde reuzenchampignons.
aubergine met ui, tomaat en aardappelpuree.
aardappels in tomatensaus uit de oven.
koekje van aardappel, kaas en kruiden.
paprika gevuld met rijst en verse groenten.
kikkererwtkoekjes met tomatenmarmelade.
filodeeg gevuld met spinazie en kaas.
sepia met olijven in tomatensaus.

KIRIÁ PIÁTA

hoofdgerechten

v.a. € 1,95

Los te bestellen of als compleet menu met groente en aardappels, rijst of juvetsi

Arnáki
Biftéki gemistó
Juverlákia
Kotópoulo
Moscharáki
Mousaká
Pastítsio
Psári
Sousoukákia

POTÁ

Anapsichtikó
Bioxym
Bira
Krasi
Loumidis kafe
Neró
Retsina

lamsvleesgerecht; bijvoorbeeld: stoofvlees met
tijm of schenkels uit de oven met jus.
met kaas gevulde kalfsgehaktbal.
met rijst gevulde kalfsgehaktballetjes met
ei-dille-citroensaus.
kipgerecht; bijvoorbeeld: gevulde kipfilet met witte
wijn-roomsaus of gevulde rollade met jus.
zachtjes gestoofd kalfsvleesgerecht.
ovengerecht met aardappel, aubergine, gehakten bechamelsaus, ook vegetarisch!
ovengerecht van Griekse pasta, gehakt- en
bechamelsaus.
visgerecht; bijvoorbeeld: verse zalmfilet uit de
oven of lasagna met verse zalm en spinazie.
kalfsgehaktballetjes in een pittige tomatensaus.

dranken (* gekoeld voorradig) v.a. € 2,-diverse gekoelde frisdranken. *
mandarijn- en citroenlimonade. *
bier; Mythos, Fix en Heineken. *
ruime sortering wijnen in rood, rosé en wit. *
Griekse koffie.
bronwater uit Griekenland, plat en bruisend. *
droge witte wijn met harssmaak. *
(v) = geheel vegetarisch. Bevat vlees noch vis.

