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                                Desserts  
 
Dame Blanche                                                                              € 7,90  
Stracciatella-ijs geserveerd met lauwwarme chocoladesaus,  
slagroom en verse vruchten  
 
Pagoto Kaffes                                                                                € 7,90 
Ijs gemaakt van verse koffie geserveerd met 
slagroom en verse vruchten  
 
Pagoto Oreo                                                                                   € 7,90 
Roomijs met stukjes Oreo-koek geserveerd  
met slagroom en verse vruchten 
 
Pagoto Wafla Biscotto                                                               € 7,90  
Stroopwafelijs geserveerd met slagroom en  
verse vruchten 
 
Pagoto Yiaourti                                                                            € 7,90    
Yoghurt-amarenen roomijs geserveerd met  
slagroom en verse vruchten   
 
Baklava                                                                                            € 7,95 
Gevulde bladerdeeg met walnoten en honing 
geserveerd met vanille-ijs, slagroom en verse vruchten  
 
Rewani                                                                                             € 7,95 
Griekse griesmeel-vanille cake geserveerd met  
vanille-ijs, slagroom en verse vruchten   
 



 
 
Karidopita                                                                                      € 7,95 
Griekse walnotencake geserveerd met  
vanille-ijs, slagroom en verse vruchten  
 
Sokolatina                                                                                       € 7,95 
Griekse chocoladetaart geserveerd met vanille-ijs, 
slagroom en verse vruchten  
 
Yiaourti                                                                                           € 6,95 
Griekse yoghurt geserveerd met Griekse honing, 
walnoot en verse vruchten 
 
Paidiko Pagoto                                                                             € 4,95 
Kinderijs (vanille-ijs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                Koffie en thee   
 
                             Koffie  
Koffie / Espresso/ Griekse koffie                                              € 2,95 
 
Cappuccino                                                                                    € 3,25 
 
Koffie verkeerd / Latte Macchiato                                          € 3,95 
 
                Koffiespecialiteiten   
Frappe (Griekse ijskoffie)                                                              € 4,95   
 
Irish koffie (koffie met Irish whiskey)                                        € 7,95   
 
French koffie (koffie met Grand Marnier)                               € 7,95     
 
Ellia Koffie (koffie met Metaxa)                                                  € 7,95 
 
Brazil Koffie (Koffie met Tia Maria)                                          € 7,95 
 
D.O.M. Koffie (koffie met Benedictine)                                      € 7,95   
 
                          Thee  
Thee                                                                                            € 3,25 
 
Verse muntthee                                                                       € 3,95 
 



                   
                     
                      Griekse likeuren  
 
 
Metaxa 5*                                                                                        € 5,95 
De Metaxa 5* is jarenlang gerijpt in eikenhouten vaten, heeft een 
zacht karakter, een fruitige smaak en een donkere honinggeur 
(38% vol.)  
 
Metaxa 7*                                                                                        € 6,95 
De Metaxa 7* is jarenlang gerijpt in eikenhouten vaten gerijpt en 
is uniek door zijn rozijnachtige- en zoete smaak (40% vol.)  
 
Metaxa 12*                                                                                       € 7,95 
De Metaxa 12* is jarenlang in eikenhouten vaten gerijpt en heeft 
een donkere kleur. De smaak van deze Metaxa is complex met 
subtiele aromatische tinten van eikenhout, sinaasappelschil en 
Griekse kruiden (40% vol.) 
 
Metaxa Grand Fine                                                                    € 8,99 
De Metaxa Grand Fine is de oudste Metaxa van de reeks en is 
gerijpt in eikenhouten vaten. Deze Metaxa heeft een zijdezachte 
smaak en bevat hints van vanille en hout  (40% vol.) 
 
Metaxa private                                                                            € 13,50 
Deze honingbruine Metaxa bevat tonen van honing, rozijnen, 
sinaasappel en tabak (40% vol.) 
 

 
 
 
 



 
 

 Ellia’s fruitlikeuren  
 

Smaken: Banaan, Kokosnoot, Watermeloen, Meloen,  
Koum Kouat, Walnoot, Kaneel en Vier fruit.             € 5,95                                                               

 
 
               
           
 

 Buitenlandse likeuren  

 
Tia Maria, Grand Marnier, Amaretto, Cointreau, Baileys, 

Drambuie, Bénédectine, Sambuca, Passoã, Malibu, Safari, 
Licor 43                                                                                           € 5.95 

 
 
 
 
 
 

Binnen- en buitenlands gedistilleerd   
 

Johhny Walker, Famous Grouse, Ballantines                    € 5,50 
Bacardi, Bacardi Lemon                                                             € 5,50 
Vodka                                                                                               € 6,00 
 
 
 


