Oudesteenweg 74
2530 Boechout
T. 03/455.41.38
info@elea-ouzeri.be
dinsdag t.e.m.zondag
van 17:00-22:00

Mediterraans sfeertje bij je thuis.
Laat je vrienden even weten dat je in een Mediterraanse
sfeertje vertoeft en dat je samen met je gezelschap
van de typische Griekse keuken geniet. Vermeld
#EleaOuzeriMezzeCatering en wie weet word je
binnenkort wel op een verrassing getrakteerd ;-) υγεία

SCHENK VERWENNERIJ
Ben je op zoek naar een origineel geschenk voor een
echte levensgenieter? Dan is de CADEAUBON van
ELEA een prima idee! Wanneer je de cadeaubon
online bestelt ontvang je deze na betaling onmiddelijk
in je mailbox. Je kan ‘m uiteraard ook in onze ouzeri
aanschaffen. Iedere cadeaubon is 1 jaar geldig.

Sharing is caring, kiezen is verliezen! Uitdrukkingen
die net zo goed uit de Griekse eetcultuur hadden kunnen
komen. Want eten is bij de Grieken niet alleen een echt
familiegebeuren, ze zetten zich ook het liefst aan een
rijkgevulde tafel met vele kleine gerechten. Het is die
ervaring die we onze klanten graag willen meegeven. En
niet alleen in onze OUZERI, want dankzij de afhaalservice
kan je gelijk waar van onze heerlijke vers- en huisbereide
Griekse vis-, vlees- en vegetarische gerechten proeven.
Mezze-gewijs of volwaardige schotels, aan jou de keuze. Al
een uurtje na telefonische bestelling kan de gastronomische
ontdekkingstocht beginnen. Het enige wat jou en jouw
gezelschap rest is te genieten van een mediterraans sfeertje
en dito vakantiegevoel. υγεία

TZATSIKI

5,00€

MOUSSAKA

16,00€

TARAMA

6,00€

YOUVETSI

19,00€

LAVRAKI

21,00€

PAIDAKIA

24,00€

TAGLIATA TONOU

24,00€

SOUVLAKI FILETO MOSXARISIO

25,00€

yoghurt-look-komkommer
mousse van viskuit

traag gegaard lamsvlees - tomatensaus - Kritharaki

CHTIPITI

6,00€

DOLMADAKIA

5,00€

mousse van fetakaas
druivenblad - rijst

MELITZANO SALATA
salade van aubergine

HALLOUMI

gegrilde Griekse kaas

Moussaka

6,00€
7,00€

zeebaars - tomaat - look
lamskroon - oregano - citroen - Griekse salade
gegrilde tonijn - seizoensgroenten - Kritharaki

TIROPITA

7,00€

brochette filet pur - pepersaus - salade

LAXANODOLMADES

8,50€

Betreft allemaal kant en klare (in de oven op te warmen)
meeneemgerechten.

KALAMAKIA XIORINA

9,00€

LOUKANIKO

7,00€

Brood, de nodige garnituren, couverts en servietten zijn
steeds inbegrepen.

KOLOKYTOKEFTEDES

7,00€

filodeeg - feta - sezaamzaad
gevulde koolrolletjes - gehakt - dille
varkenspiesjes - pitabrood - tzatsiki
gegrilde boerenworst - citroen - oregano
beignet - courgetten - dillemayonaise

CHTAPODI

15,00€

KEFTEDES

8,00€

gegrilde octopus - citroen - oregano - look
gehaktballetjes - munt - look - rund

KINGKRAB VOUTYRO

gebakken kingkrab - boter - look

16,00€

SCAMPI

9,00€

CHORITATIKI

9,00€

scampi - look - groene kruiden
Griekse salade

Afhalen 1 uur na telefonische bestelling.

SCHENK VERWENNERIJ
Ben je op zoek naar een origineel geschenk voor een
echte levensgenieter? Dan is de CADEAUBON van ELEA
een prima idee! Wanneer je de cadeaubon online bestelt
ontvang je deze na betaling onmiddelijk in je mailbox. Je
kan ‘m uiteraard ook in onze OUZERI aanschaffen. Iedere
cadeaubon is 1 jaar geldig.

