
Specialiteiten van de koks
Deze specialiteiten van vis en vlees zijn te verkrijgen 
vanaf 2 personen

Egeo Sifnos (vlees) 21,80 pp
Per persoon krijgt u: 2 souvlaki, 2 kipsouvlaki, 1 kefte, gyros

Egeo Pelagos (vis) 24,50 pp
Per persoon krijgt u: kalamaria, reuzescampi’s in een jasje, 
reuzegamba, gavro, kabeljauwhaasje

Egeo Skyros (vis / vlees) 23,40 pp
Per persoon krijgt u: 2 souvlakia, gyros, 2 reuzegamba’s,  
kalamaria

Egeo Lesvos (vis / vlees) 25,70 pp
Per persoon krijgt u: 1 souvlaki, 1 kefte, gyros, kalamaria,  
kabeljauwhaasje, reuzegamba

Egeo Santorini (vis / vlees) 25,80 pp
Per persoon krijgt u: 2 lamskoteletjes,1 kefte, 
gyros, 2 reuzegamba’s, kalamaria, gavro 

Visgerechten
Kalamaria op mama’s wijze 15,30
gefrituurde inktvisringen in een jasje

Scampi’s op mama’s wijze 18,70
gefrituurde reuzescampi’s in een jasje

Gavro  15,10
gebakken sardientjes 
Bakaliaros 17,90 
gebakken kabeljauwhaasje 
Scampi-souvlakia 17,80 
2 gegrilde gepelde scampi-spiesen 
Gamba’s  18,70
5 gebakken reuzegamba’s 
Egeo Limnos  16,70
kalamaria, gavro 
Egeo Thassos  19,20
kalamaria, 4 reuzegamba’s 
Egeo Paros  17,30
kalamaria, 1 scampi-spies 
Egeo Naxos 19,20
gepelde reuzescampi’s in een mediterraans looksausje

De visgerechten worden geserveerd met een Grieks slaatje. U krijgt ook 
de keuze tussen rijst in tomatensaus, frieten, kritharaki in tomatensaus 
of brood.

Ma: 18.00 – 22.00   I   Di-wo: gesloten   I   Do: 18.00 – 22.00
Vr-za: 17.30 – 22.00   I   Zo: 12.00 – 14.00 en 17.30 – 22.00

   Of u kan zelf uw schotel samenstellen.

1 Souvlaki 2,50         1 Kipsouvlaki 2,60 
1 Lamskoteletje            2,90         Gyros  3,10
1 Gevulde paprika       4,90          Kefte  2,50
U kan ook uw samengestelde schotels aanvullen met rijst in tomatensaus, 
frieten, kritharaki in tomatensaus of brood en een Grieks slaatje voor een 
supplement van € 6,40.

EXTRA
Frieten / rijst in tomatensaus / brood /   2,40
kritharaki in tomatensaus    
Grieks slaatje    4,10
Warme sauzen    3,20
Tomatensaus, fetasaus, diaboliquesaus, looksaus
Koude sauzen    0,80
Mayonaise, tomatenketchup, curry ketchup, tartaar

R E S T A U R A N T

Deze specialiteiten 
worden geserveerd 

met een Grieks 
slaatje. U krijgt ook 

de keuze tussen rijst 
in tomatensaus, 

frieten, kritharaki 
in tomatensaus of 

brood.

Restaurant Egeo I Nieuwstraat 177 | 3590 Diepenbeek I 
Tel. 011 255 888 | www.restaurantegeo.be



Koude voorgerechten
Tzatziki 4,90
yoghurt, komkommer en look

Tarama 5,10
mousse van roze viskuit

Melitzanosalata 5,10
mousse van gegrilde aubergines, 
peterselie en look

Chtipiti 5,10
pikante mousse van feta

Mixke 5,80
tzatziki, melitzanosalata, tarama en chtipiti

Elies Kalamatas 4,60
zwarte olijven uit Kalamata

Piperies 4,60
pepertjes

Feta 6,10
Griekse geitenkaas

Griekse salade Egeo 7,40
een fris slaatje met tomaat, 
komkommer, feta, pepers en olijven

Warme voorgerechten
Feta saganaki 7,10
feta, heerlijk gebakken in de oven

Gigandes 6,10
reuzebonen uit de oven in een tomatensausje

Dolmadakia 6,30
gevulde druivenbladeren met rijst

Keftedakia 6,70
gehaktballetjes in een tomatensausje

Kalamaria op mama’s wijze 8,20
gefrituurde inktvisringen in een jasje  
met ons zelfgemaakte tartaarsausje

Gavro 8,20
gebakken sardientjes

Meze 11,20
tzatziki, tarama, melitzanosalata, chtipiti, 
elies, piperies, feta, Grieks slaatje,
keftedaki, dolmadaki, gigandes en kalamaria

Scampi sti schara 9,80
spies van gegrilde gepelde scampi’s

Scampi saganaki 10,50
spies van gegrilde gepelde scampi’s met een tomatensausje

Scampi diabolique 10,50
spies van gegrilde gepelde scampi’s met een pikant  
tomatenroomsausje

Scampi skordo 10,50
spies van gegrilde gepelde scampi’s met een looksausje

Scampi feta 10,50
spies van gegrilde gepelde scampi’s met ons 
huisgemaakt fetasausje

Bij alle voorgerechten krijgt u ook brood.

Vleesgerechten
Souvlaki megalo 15,40
4 varkensbrochetten

Souvlaki mikro 10,40
2 varkensbrochetten

Kotosouvlaki megalo 15,80
4 kipbrochetten

Kotosouvlaki mikro 10,60
2 kipbrochetten

Gyros 14,70
kleine stukjes varkensvlees

Keftedes 12,90
3 platte gehaktballetjes

Brizolakia 19,80
5 lamskoteletjes

Egeo Duo 17,80
3 souvlakia, 1 gevulde paprika

Egeo Trio 16,40
2 souvlakia, 1 lamskoteletje, gyros

Egeo Mix 18,90
1 souvlaki, 1 kipsouvlaki, 1 lamskoteletje, 1 kefte, gyros

Ovengerechten
Moussaka 16,20
lagen aardappelen, aubergines 
en gehakt met een bechamelsaus gegratineerd in de
oven en dan afgewerkt met ons tomatensausje

Gemista 15,30
2 paprika’s met een heerlijke vulling
van rijst en gehakt

De hoofdgerechten worden geserveerd met een Grieks 
slaatje. U krijgt ook de keuze tussen rijst in tomatensaus, 

frieten, kritharaki in tomatensaus of brood.


