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KERST  BY O’ToPoS 

        24 + 25 + 26 DECEMBER 2020 

Wij vragen u vriendelijk tijdig te bestellen. 

Bestellen graag voor 22/12/2020, zo hebben 

wij de kans om ons goed voor te bereiden 

voor een Grieks festijn aan tafel bij u thuis. 

Dat kan enkel telefonisch op volgend 

nummer: 0473 627 644. 

Af te halen op volgend adres: (geen levering aan 

huis) 

STATIESTRAAT 63 A 2400 MOL 

014 37 32 47 

0473 627 644 

Op 24/12 : afhalen tussen 16u00 en 18u30 uur 

Op 25/12 : afhalen tussen 16u00 en 18u30 uur 

Op 26/12 afhalen tussen 17u00 uur en 19u30 uur 
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Is er een probleem om tussen deze uren af te halen, graag 

even een seintje, wij doen ons best om iedereen gelukkig te 

maken tijdens deze uitzonderlijke feestdagen.  

 

KERST BY O’ToPoS 

Kies uit deze heerlijke gerechten en vier Kerstmis gezellig thuis   

Kerst@home by O’ToPoS 

 

Voorgerecht  

Choriatiki (Griekse salade: fetakaas, pepers, olijven, ui, komkommer, tomaat en sla, 

Olijfolie en gekruid met Griekse specerijen)            12,50 

Meze (Griekse gerechtjes op één bord) (salade, tzaziki, tarama, dolmas, 

scampi, huisgemaakte gepaneerde calamares, Feta, boontjessalade)  

Meze 1 persoon (voorgerecht)              16,00  

Meze 2 personen (voorgerecht)              31, 50  

Meze 3 personen (voorgerecht)               45,90  

Meze 4 personen (voorgerecht)               65,50  

 

Meze 1 persoon (hoofdgerecht)                 26,00  

Meze 2 personen (hoofdgerecht)                51, 50  

Meze 3 personen (hoofdgerecht)                75,90  

Meze 4 personen (hoofdgerecht)                99,50 

 

Scampi Diabolique (in een pittig sausje van tomaat, 3 kleuren paprika, look)    15,00 

Extra’s 

Psomié - brood             2,50  
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Hoofdgerecht 

 

Vlees -en ovengerecht 

Moussaka (gegratineerde ovenschotel met gehakt en aubergine)    17,50  

Giouvetsi (gegratineerd ovenschotel met lamsvlees en Griekse pasta)    17,00  

Choriàtiko (Grieks boerengerecht, lamsvlees met tomaat, look en paprika)   20,50  

Tzouzokakia (gehaktballetjes op Griekse wijze in (pittige) tomatensaus)    16,00 

 

Vegetarisch 

Mellitzana (vegetarische dans van aubergine, courgette, schijfje aardappel, fijngesneden 

paprika en tomatensaus)          

            15,50  

Giouvetsi Orzo (ovengerecht met Griekse pasta, Fetakaas en olijven in zuiders gekruide saus)      

15,50  

 

Vis 

 

Vispannetje  O’ToPoS (drie soorten vis en vruchten uit de zee met een Grieks garnituurtje)

                        32,00

  

Kali Orexi 

Smakelijk ! 

Prettige Kerstdagen - Καλές γιορτές 


