BISTRO - RESTAURANT
Een glaasje Ouzo.
Meze en saganaki.
Heerlijk gegrild lamsvlees.
Calamares in een goud jasje.
Het vegetarisch feestje, een streling voor oog en tong.
Het zuiders terras in de Statiestraat in Mol.
ToPos betekent in het Grieks “de plaats/de plek”.
Op deze plek (Statiestraat 63 in Mol) baatten mijn ouders vroeger een typisch Grieks restaurant uit.
Het was er samenkomen om te genieten, gezellig eten en drinken,
gewoon heerlijk tafelen in Griekse sferen.
Bij O’ToPos is het vandaag niet enkel genieten van de typische Griekse keuken. Het is een
culinaire dans met zuiderse toets en samenkomen in een geheel nieuw en hedendaags kader.
Een menu van vele typische Griekse gerechten uit de tijd van toen...
De mediterraanse keuken wordt met liefde naar voren gebracht.
Een mooi concept voor jong en oud.
Van harte welkom bij O’ToPos,
De plek waar nieuwe mooie herinneringen kunnen geboren worden.

Heeft u een cadaubon van O’ToPoS, u rekent straks graag af met deze bon?
Wij vragen dit even vooraf te melden bij het doorgeven van uw bestelling.

APERITIEVEN
Aperitief O’ToPos
Aperitief zonder alcohol
Ouzo
Martini wit Blanc
Martini rood Rouge
Campari
Campari - Looza
Campari - Soda
Muscat
Griekse witte porto

STERKE DRANKEN
€7,10
€6,50
€5,50
€5,00
€5,00
€5,00
€7,50
€7,50
€5,10

Mavrodafni

€5,10

Sherry

€5,10

Griekse rode porto

BUBBELS

Metaxa classic *****

€6,00

Metaxa amphora *******
Metaxa Olympia

€7,50
€9,00

Calvados
Coco

€7,00
€5,00

Banane

€5,00

Charmeuse

€5,00

Limonchello
Amaretto
Sambuca
Grappa
Baileys
Averna

€5,50
€5,50
€5,50
€5,50
€5,50
€5,50

Griekse cognac

Indien in voorraad

Grieks kokoslikeurtje
Grieks bananenlikeurtje

Grieks rosenlikeurtje

Prosecco Eterna

Mousserende Italiaanse wijn

Glas Prosecco Eterna
Fles Prosecco Eterna

€7,00
€23,00

Griekse mousserende wijn
Glas
Fles

€8,00
€32,00

Champagne (enkel per fles)

Enkel op bestelling

GIN
Gin Tonic LeMoNi

€9,00

Met limoen en munt

Gin Tonic O’ToPos

€10,50

Gin Tonic RoZ

€12,50

Met komkommer en jeneverbes
Rode vruchten en meer

WHISKY
Johnny Walker
J&B
Chivas
Glenlivet
Glennfiedich

€6,50
€6,50
€8,50
€8,50
€8,50

FRISDRANKEN
Coca Cola
Cola Cola Zero
VAL

€2,70
€2,70
€2,70

VAL

€2,70

Plat water, bruisend water

Witte limonade met een frisse verkoeling van citroen en limoen

VAL

€2,90

Ice –tea
Tonic
Looza (appelsien)

€2,90
€2,90
€2,90

Karaf 1⁄2 l frisdrank

€4,40

Bitter lemon, agrumes

(Plat water, bruisend water)

Fles frisdrank

(Plat water, bruisend water)

€8,00

KOFFIE & THEE

BIEREN
Primus Haagt

€2,70

Mythos

€3,90

Alcoholvrij biertje
Leffe Donker

€3,00
€4,20

Leffe Blond

Pils

Fris Grieks biertje

AMBACHTELIJKE KOFFIE MET EEN HEERLIJK
AROMA, TRADITIONEEL EN TOCH MODERN
Kaffè

€2,70

Kaffedaki

€3,00

€4,20

Mokkadaki

€2,90

Duvel

€4,10

Kaffè deca

€2,90

Tongerlo Blond

€4,20

Kaffè cappuccino

€3,20

Tongerlo Trippel

€4,20

Kaffè Lathos

€3,10

Tongerlo Donker

€4,20

Kaffè O’ToPos L.

€9,00

Kaffè O’ToPos M.

€9,00

Mystic kriek

€3,50

Keizer Karel Blond

€4,10

Tsaï - thee naar keuze uit de theedoos

€2,80

Verse muntthee

€3,00

Zachtzoet met frisse licht zurige toetsen, subtiel

Fruitige Blond met een licht bittertje
Subtiele bitterheid met een verfijnd aroma
Met een accent van kruidige hoptoetsen

Scala van fruitige toetsen en de hergisting op fles

Met verfijnde toetsen van vanille en de delicate bitterheid 		
van fondantchocolade

Koffie espresso
Griekse koffie
Mokka

Decafeïne

met slagroom

Koffie verkeerd
Koffie met 1 bol ijs en likeur
Koffie met 1 bol ijs en Metaxa*****

Kriek met volle smaak van zomerse krieken in combinatie 		
met witbier
Heldengoud bier met een uitzonderlijk boeket van kruiden

Keizer Karel Koperrood

€4,10

Keizer Karel Ommegang

€4,10

Trippel d’Anvers

€4,50

Zoet en fruitig biertje

Kruidig met een verfijnd citrusaroma
Lichtzoete smaak met een fruitig aroma

Exclusieve thee met revolutionaire gezonde en natuurlijke 		
smaken

SPECIALE KOFFIE
Irish koffie
Hasseltse koffie
Koffie Italia
French koffie

€8,50
€8,50
€8,50
€8,50

VOORGERECHTEN
KOUDE VOORGERECHTEN
Tarama

€9,50

Tzaziki

€8,50

Mousse van lompviseitjes
Een frisse combinatie van yoghurt, komkommer, look en kruiden

Feta

€11,00

Choriatiki

€13,50

Griekse geitenkaas
Griekse salade: Fetakaas, pepers, olijven, ui, komkommer, tomaat en sla, olijfolie en gekruid met Griekse specerijen

WARME VOORGERECHTEN
Saganaki

€14,00

Dolmades

€11,50

Gavros

€12,00

Scampi O’ToPos

€17,00

Scampi Diabolique

€17,00

Scampi grill

€17,00

Gamba’s grill

€17,50

Gamba’s O’ToPos

€17,90

Calamaria gepaneerd

€15,00

Calamaria Diabolique

€15,00

Calamaria O’ToPos

€15,00

Gebakken Feta
Gevulde wijnbladeren geserveerd met een zacht citroensausje
In zijn geheel gebakken visjes
In zachte roomsaus
In een pittig sausje van tomaat, paprika en look
Scampi op spies gegrild met een fris slaatje en tzatziki
Gamba’s gegrild met een fris slaatje en tzatziki
Gamba’s geflambeerd met garnituurtje
Calamares met een fris slaatje en tzaziki
Pittige tomatensalsa uit de oven/kan ook licht pikant
In zachte roomsaus van de chef

AL ONZE VOORGERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET WARM BROOD

MEZE - GRIEKSE VOORGERECHTJES OP ÉÉN BORD
Meze

Salade, tzaziki, tarama, dolmas, scampi, huisgemaakte gepaneerde calamares, Feta, boontjessalade

Voorgerecht
Meze 1 persoon
Meze 2 personen
Meze 3 personen
Meze 4 personen

€16,00
€33,00
€49,50
€68,00

Hoofdgerecht
Meze 1 persoon
Meze 2 personen
Meze 3 personen
Meze 4 personen

€26,00
€52,00
€78,00
€104,00

Meze-ToPos-tafel

€37,00 pp.

		 Tafel vanaf 10 personen, enkel op reservatie

SUPPLEMENTEN

EXTRA’S

Eljes

€3,50

Piperjes

€3,50

Feta

€7,00

Psomié

€3,00

Skordopsommo

€5,50

Orzo

€4,50

Frietjes
Gebakken patatjes
Aardappel gratin

€4,00
€4,50
€6,00

Olijven
Pepers

Griekse geitenkaas
Brood

Lookbrood in de oven gebakken en gekruid met oregano
Griekse pasta

Portie warme groentjes
Mayonaise of ketchup
Boter - Boutero

€5,00
€1,00
€1,50

HOOFDGERECHTEN
VEGETARISCHE GERECHTEN
Mellitzana

€17,00

Giouvetsi Orzo

€17,00

Vegetarische meze

€17,00

Vegetarische dans van aubergine, courgette, schijfje aardappel, fijngesneden paprika en tomatensaus
Ovengerecht met Griekse pasta, Fetakaas en olijven in zuiders gekruide saus
Tzaziki, slaatje, dolmades, Feta, groene pepertjes, olijven, boontjessalade, aardappel, orzo en een extraatje vegetarisch)

VLEESGERECHTEN
Souvlaki

€18,00

Tzouzokakia

€17,50

Mixschotel

€23,00

Lamsribbetjes

€26,50

Lamsbrochetta

€23,00

Lamsnoot

€58,00

Lamscarré

€60,00

Lamsbout

€121,50

Saté’s van varkensvlees met garnituur van het huis
Gehaktballetjes op Griekse wijze in (pittige) tomatensaus
Een mix van 3 soorten vlees: lams, runds -en varkensvlees
Lamsribbetjes gegrild

Lamsvlees op spies
Geflambeerd per 2 personen, enkel op reservatie
Geflambeerd per 2 personen, enkel op reservatie
Geflambeerd per 4 personen, enkel op reservatie

Steak O’ToPos

€24,00

Kotopoulo brochetta

€18,00

Gegrilde steak

Gegrilde kippenbrochette

SALSA - SAUZEN
Salsa O’ToPos

€3,00

Salsa Provençale
Salsa champignons
Salsa peper

€3,00
€3,00
€3,00

Zachte roomsaus

FOURNO - GERECHTEN UIT DE OVEN
Moussaka

€18,00

Giouvetsi

€17,50

Kounèli op Griekse wijze

€21,00

Choriàtiko

€21,50

Melklammetje crèma

€21,50

Kokkinisto

€20,50

Gegratineerde ovenschotel met gehakt en aubergine
Gegratineerde ovenschotel met lamsvlees en Griekse pasta
Konijn met minisjalotjes in een zachte tomatensaus
Grieks boerengerecht, lamsvlees met tomaat, look en paprika
Lamsvlees in zachte roomsaus
Melklammetje in tomatensaus

VISGERECHTEN & VRUCHTEN UIT DE ZEE
Gavros

€17,50

Visschotel 2 personen

€56,00

Scampi O’ToPos

€21,50

Scampi Diabolique

€21,50

Scampi grill

€21,50

Gamba’s grill

€23,00

Gamba’s O’ToPos

€23,50

Calamaria gepaneerd

€19,90

Calamaria Diabolique

€19,90

Calamaria O’ToPos

€20,50

Gebakken sardientjes
Gamba’s, scampi, calamares, gavros, Feta, salade, tzaziki, tarama, dolmas en boontjessalade
In zachte roomsaus
In een pittig sausje van tomaat, paprika en look

Scampi op spies gegrild
Gamba’s gegrild
Gamba’s geflambeerd, geserveerd in een overheerlijk looksausje
Calamares huisgemaakt gepaneerd
Calamares pittig uit de oven met tomaat, paprika en kruiden
Calamares in zachte roomsaus van de chef

AL ONZE HOOFDGERECHTEN (BIJ DE OVENSCHOTELS NIET) WORDEN GESERVEERD MET GARNITUUR.
GARNITUUR: GRIEKSE PASTA, PATATJES EN EEN SLAATJE MET EEN HUISGEMAAKTE VINAIGRETTE SAUS.

Piatto Sophia

MICRO-PIATTO - KINDERGERECHTEN

Lamsribbetjes met een slaatje, tzaziki en frietjes

€14,00

Piatto Elise

€13,50

Piatto Janna

€13,50

Piatto Janis

€14,00

Piatto Nine

€13,50

Piatto Gitte

€14,00

Gehaktballetjes met een slaatje, tzaziki en frietjes
Souvlaki, mini-saté met een slaatje en frietjes

Mini-moussaka
Mini-vegetarische pasta

Mini-giouvetsi

NAGERECHTEN
Pagotto

€6,00

Kinderijsje

€3,50

Twee bollen vanille ijs

+ Slagroom
+ Chocoladesaus
+ Bol ijs

€1,50
€1,80
€2,00

Kadaïfi

€6,00

Baklava

€6,00

Zoet Grieks gebakje van bladerdeeg met honingsiroop en nootjes
Zoet Grieks gebakje van bladerdeeg met honingsiroop en nootjes

Watermeloen

Seizoen

