
Grieks Specialiteitenrestaurant 

KNOSSOS 
Open van dinsdag tot en met zondag  

vanaf 16.30 uur. 

Maandag gesloten, behalve op feestdagen. 

 

Sfeervolle kelder voor 

gezelschappen tot 35 personen. 

Afhaalkorting 10% (pin of contant) 

 

Orektika –voorgerechten 

1. FETA, echte Griekse schapenkaas, ontbreekt nooit bij Gr ieks eten              €  8,00 

2. KEFTEDES, warme gehaktballetjes met heer lijke saus              €  8,50 

3. ZAZIKI, Griekse roomyoghur t met knoflook en komkommer              €  8,00 

4. TARAMA, zachte vismousse van rode ‘kaviaar’ gemaakt              €  7,50 

5. MELITSANA SALATA, aubergine salade (vegetar isch)              €  7,50 

6. DOLMADAKIA, twee warme met vlees en r ijst gevulde wijn bladeren             €  8,50 

8. FRUTI DI MARE, zeevruchtensalade                €  8,50 

9. MANITARIA, champignons gebakken in boter  met kruiden              €  8,50      

11. GARIDAKIA SALATA, fr isse garnalencocktail                          €  11,00 

12. TONNO SALATA, tonijnsalade                €  10,50 

15. SCAMPI A LA CREME, scampi’s (gepeld) uit de oven met              € 14,00 

      champignonsaus en kaas     

300. OLIJVEN                   €  5,00 

301.  SKODO PSOMO, knoflookbrood warm en voldoende voor  twee            €  4,90 

601. MEZES, varkensvlees in pikante saus               €  7,00 
16.   SCAMPI ME BOUTERO, scampi’s (gepeld) in kruidenboter  gebakken           €  12,90 

17.   SCAMPI SAGANAKI, scampi’s (gepeld) in tomaten wittewijnsaus met kaas          €  13,50 

18.   MIDIA, gebakken mosseltjes met kruidensaus                     €  10,50 

19.   MIDIA ALA KNOSSOS, Kretenzer  vispotje van garnaaltjes, mosselen en fetakaas in     €  13,00 

        saus uit de oven                           

20.   SACHANAKI, gebakken schapenkaas-warm- met een apart geserveerd zoetje          €  9,50 

21.   KALAMARIA TIGANITA, malse gebakken inktvisr ingen met kruidensaus          €  9,50 

22.   SOUFLAKI SCAMPI, twee spiesjes van gepelde scampistaar tjes met saus          €  10,50 

23.   ‘PIKILIA’ hapjesschotel, r ijk gevar ieerd, een selectie van de or igineelste  

         voorgerechtjes   vanaf één tot …. personen,   per persoon         € 14,00 

24.   BOUTERO, kruidenboter  met stokbrood               €  4,00 

602. COURGETTES gebakken met skordaliasaus (knoflooksaus)            €  7,90 

603. PIKILIA WARM,        per persoon         €  13,00 

 

71. BOERENSCHOTEL, 1 suflaki, 1 suzuki, lever , gyros met zaziki           €  18,00 

72. HERSONISSOS SCHOTEL, suzuki, suflaki, schnitzel en gyros met zaziki          €  19,00 

73. DAEDALOS SCHOTEL, 2 lamskoteletjes, 1 suflaki, gyros met zaziki           €  20,00 

74. IKAROS SCHOTEL, 1 varkenssteak, 1 suzuki, gyros, zaziki en 1 gevuld wijnblad         €  19,00 

75. FESTOS SCHOTEL, 2 suzuki, suflaki, gyros met zaziki            €  18,50 

76. KNOSSOS SCHOTEL, specialiteit van het huis, vier  sor ten vlees, en zaziki          €  19,50 

77. PIREUS SCHOTEL, suzuki, lamskoteletjes, gyros, suflaki, varkenshaas en zaziki         €  20,50 

78. VARKENSHAASJE, van de gr ill 

      A. met champignonsaus B. met zaziki knoflooksaus C. met stroganoffsaus          €  21,00 

79. SPECIALITEIT VAN DE KOK, moussaka, schnitzel, lamskoteletje, kipfilet           €  21,50 

 

Schotels voor twee 
Alle schotels geserveerd met rijst, frites, zaziki en choriatiki salade 

80. OLYMPIASCHOTEL,  lamsfilet, lamskoteletje, kipfilet, kalfsvlees (min. 2 pers.)        p.p       €  26,00 

81. IRAKLION SCHOTEL, ‘de vr iendenschotel’, lamskoteletje, varkenshaas,  

 schnitzeltje, gyros, moussaka                                (min. 2 pers.)        p.p.      €  24,00 

82. DE GROTE KNOSSOS SCHOTEL,  royale meerper sonenschotel met lamskoteletjes,  

 suflaki, suzuki, gyros en kipfilet in speciale saus      (min. 2 pers.)        p.p.      €  23,00 

83. DE TAURUS SCHOTEL, schotel vernoemt naar  Minotaurus van Knossos, 

 Verfijnde combinaties van zalm, scampi, lamsfilet,  

             gyros en varkenshaas en kruidenmayonaise                                    (min. 2 pers.)        p.p.     €  26,50 

84. DE MUZEN SCHOTEL, een heel smakelijke en fraaie symphonie voor  bijvoorkeur  

  alle disgenoten, runderhaas tournedos, schnitzeltjes, gyros en dolmades. Als vis; spiesjes 

  van scampistaartjes en kalamaria. Drie heerlijke sausen maken het compleet,  

                                    (min. 2 pers.)        p.p.     €  27,00 

De klassieken en specialiteiten van het huis 
88. MOUSSAKA, een traditioneel gerecht uit de oven. Het wordt opgebouwd                   

      uit laagjes aardappel, aubergine en gekruimeld gehakt, het geheel overdekt met                            € 19,00 

      een fijne crème béchamel                                                   

89. LAMSVLEES, met gebakken aardappeltjes en salade                                     €  21,90 

90. KALFSVLEES, gesmoord op Kretenzer  wijze, met aardappeltjes en salade                          €  21,90 

91. KOTA ALANIARIA, gebakken kipfilet in romige saus met verse knoflook, aardappeltjes 

      En salade                    €  21,00   

92. METAXA PAN, gebakken varkenshaas in pikante saus afgeblust met Gr iekse cognac, 

      Met aardappeltjes en salade                             €  22,00 

93. KOSTAS SCHOTEL, 2 varkenssteaks gevuld met kruiden en fetakaas 

       Met saus, geserveerd met rijst, frites en salade                           €  20,50 

94. LAMSVLEES STIFADO 

      lamsvlees met sjalotjessaus (uitjes)                € 23,00 

95. KALFSVLEES STIFADO 

         kalfsvlees gesmoord met sjalotjessaus (uitjes)                                                          € 23,00 

www.knossos.nl 

Telefoon 0164 - 242607     
 

Lievevrouwestraat 4 

4611 JK Bergen op Zoom 



Psaria, Kyrios fajieta, vishoofdgerechten 
Bij deze gerechten serveren wij rijst, gebakken aardappeltjes en choriatiki salade 

* zie ook hierna bij grillspecialiteiten; combinaties vis/vlees 

41.   SCAMPI SOUFLAKIA “HERSONISSOS”, 4 spiesjes van gepelde scampstaar tjes met  

        rijst, kruidensaus               €  19,90 
42.   PAKETTO PSARIA, vis pakketje van zalm, kabeljauw, zeewolf en scampi,  

      Smakelijk gesmoord in folie, dille- roomsaus          €  20,75 

44.    SOLOMOS GRILLEE, gegr ilde zalmfilet met kruidensaus                 € 19,90 

45.    SOLOMOS  ANETHOS, gegr ilde zalmfilet met warme dille– roomsaus               € 20,50 

46.    PESTROFA TIGANITI, gebakken forel filet, warme dille– roomsaus                           € 19,50 

48.    KALAMARIA, malse gebakken inktvisr ingen, kruidensaus      € 19,50                                        

50.    KRETASCHOTEL, gebakken tong, kalamar ia en mosselen met  kruidensaus             € 25,00 

51.    SCAMPI, 6 grote gebakken scampi met kruidensaus                              € 23,75 

52.    XIFIAS,  zwaardvisfilet met kruidensaus                     € 21,50 

     

 

Kleine combinaties vis/vlees 
54.   Kalamaria en gyros, frites, rijst, kruidensaus en salade                              € 18,50 

55.   Kalamaria en kipfilet, frites,rijst, kruidensaus en salade                              € 19,00 

 

Vegetarisch 
56.   VEGETARISCH VARIE,  gevulde papr ika, tomaat,saganaki, auberginesalade, groenten  

        Zaziki, choriatikisalade met feta, rijst en frites        € 18,50 

 

Kyrios fajieta, hoofdgerechten van de grill 
 Bij deze gerechten serveren wij rijst, frites, zaziki en choriatiki salade 

 

57.   SUZUKI, gekruid gehakt, gyros met zaziki         € 16,00 

58.   BIFTEKI, gekruid gehakt gevuld met fetakaas met zaziki       € 19,00 

59.   SUFLAKI, vleesspiesjes, gyros met zaziki         € 17,00 

60.   GYROS, geroosterde reepjes varkensvlees met zaziki knoflooksaus      € 16,50 

61.   KOTOPULO, kipfilet met champignonsaus         € 18,50 

62.   LAMSHAASFILET, A zaziki, B kruidenboter, C stroganoffsaus      € 24,00 

63.   SCHNITZEL WIENER ART                              € 19,00 

64.   LAMSKOTELETJES, 5 stuks met zaziki         € 25,00 

65.   MINOS SCHOTEL, twee lamskoteletjes, stukje varkenshaas, gyros met zaziki     € 20,00 

66.   MIXED GRILL, vijf ver schillende soor ten vlees naar  chefs keuze met zaziki     € 20,75 

67.   GYROS KRETA, gyros in heer lijke saus, met iets kaas (zonder  r ijst en zaziki)     € 19,00 

68.   APHORDITE SCHOTEL, twee schnitzeltjes, 1 suflaki, gyros met zaziki     € 19,00 

69.   RUNDERHAAS 

        A. met kruidenboter B. met champignonsaus C. met pittige stroganoffsaus        € 24,00 

  Kinderkaart 
 voorgerechtjes 
38. klein kopje tomatensoep                                         €  5,00

                                           

  
Hoofdgerechtjes 
Met frites, appelmoes, en mayanaise 

401. suflaki, vleespiesje                                         €  9,50 

402. gyros                                           €  9,50 

403. inktvis                                           €  10,00 

404. suzuki, gehaktballetje                                         €  9,50 

405. schnitzel                                                                  €  11,00 

406. kipfilet                    €  9,50 

407. frikandel                                           €  7,50 

      

                                                                                                                                                            

Soepen 

 

26.   PSARò SUPPA, r ijk gevulde vissoep               €  9,50 

27.   KOTOSUPPA, kippensoep                €  7,50 

28.   GORTAROSUPPA, heldere tomaten- groentesoep             €  7,00 

Salades 
29.   KOOLSALADE                   €   4,00 

31.   CHORIATIKI SALATA, de echte Griekse boerensalade met fetakaas en olijven,  

        aangemaakt met royaal olijfolie                   €   8,50 

 

Extra bijgerechten en sauzen 
32.   RIJST, aangemaakt                  €   3,75 

33.   POMMES FRITES                         €   4,00 

33a. GRIEKSE GEBAKKENAARDAPPELTJES,              €   4,50 

 

Sauzen 
501.   TOURLOU, hele sterke tomatensaus,  bij gr illades             €  2,00 

502.   KRUIDENMAYONAISE, bij vis en gr illades              €  2,75 

503.   MICRO ZAZIKI, de beroemde Griekse knoflooksaus             €  

3,75 

505.   SALSA SKORDO, koude knoflooksaus op mayonaisebasis            €  0,70 

506.   MANITARIA SALSA, warme champignonroomsaus             €  2,50 

507.   STROGANOFF SAUS, past bij alle vleesgerechten              €  2,50 

508.   ANETHOS SALSA, dille roomsaus, specifiek bij vis             €  2,50 

509.   TOMATENKETCHUP                €  0,70 

510.   MAYONAISE                  €  0,70 
511.   APPELMOES                  €  1,25  
 

 


