
Wist u dat…. 
 

 Takis ook cadeaubonnen heeft, zodat de                                                                                                                  
ontvanger zelf iets lekkers kan uitzoeken? 

 
 Als service de witte wijn en het bier al 

gekoeld staat? 
 
 Takis ook een webshop heeft?  

Het complete assortiment vindt u op                          
www.griekseproducten.eu 

 
 Takis ook andere Griekse delicatessen 
heeft: 

• Ansjovis 
• Baklava 
• Balsamico  
• Basilicum 
• Briki  
• Dolmadakia 
• Eierverf 
• Faskomilo 
• Fava 
• Feta  
• Gigantes 
• Honing 
• Imiglykos  
• Ipovrichio  
• Kaas 
• Kamille 
• Koffie 
• Kritharaki 
• Kruidenmixen 
• Machlepi 
• Mastiek 
• Mavrodaphne 
• Mavromatika 
• Mosselen 
• Munt 
• Mythos  
• Octopus 
• Olijfolie 

• Olijfoliezeep 
• Olijven 
• Oregano 
• Paksimadia 
• Pites 
• Radikia 
• Retsina  
• Saganaki 
• Sardientjes 
• Soda 
• Stifado 
• Tahini 
• Thee 
• Tijm 
• Tsikoudia 
• Tsipouro 
• Vanillepoeder 
• Vijgen 
• Wijn 
• Wijnazijn 
• Zeezout 
• Zongedroogde 

tomaten 

• en nog meer…. 

Slechts 250 meter van Albert Heijn! 

Routebeschrijving 

Takis 

0
1
0
6
1
6
 

 
 

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden 

Noordstraat 10 
4551 BJ Sas van 

Gent 
Tel. 0115-72 11 61 

 
www.takis.nl 
info@takis.nl 

 
Openingstijden: 

vrijdag t/m zondag 
14:30-19:30 uur 

 
 
 
 

VOOR DE LEKKERSTE 
GRIEKSE GERECHTEN! 

GRIEKSE  

TRAITEUR & DELICATESSEN 

 

In deze folder staan enkele voorbeelden van gerechten die u bij 
Takis kunt aantreffen, maar wees niet verrast als u iets anders 

lekkers in de vitrine aantreft. 



Eten zoals de Grieken zelf eten! 
De Grieken eten graag in gezelschap.  

Dan worden er lekkere hapjes op tafel gezet 
en een ieder prikt er een vorkje van. 

Dat is ook de manier die Takis aanbeveelt. 
Niet iedereen hetzelfde eten, maar neem  

diverse gerechten. Zet ze midden op tafel en 
laat iedereen proeven van de verschillende, 

authentieke smaken! 

 
KALI OREXI (eet smakelijk) 

 

 

SALADES € 3,25 
Huisgemaakte verse salades, per bakje 

Bijvoorbeeld: 

TZATZIKI yoghurt met komkommer en knoflook 

MELITZANOSALATA auberginesalade 

TARAMA viskuitsalade 

REVITHIA kapucijnersalade met olijven 

FLORINIS geroosterde paprika met feta en basilicum 

TIROKAFTERI pittige fetasalade 

KOTOSALATA kipsalade met kappertjes en augurk 

FASOLIA GIGANTES salade van grote Griekse bonen 

FAVA gepureerde gele spliterwten uit Santorini  

TONNOSALATA tonijnsalade 

(Het assortiment kan wijzigen) 

 

MIKRI PIKILIA € 4,25 
3 salades naar keuze in een bakje 

CHORIATIKI € 4,95 
Boerensalade van tomaten, komkommer, ui, 
paprika, olijven, pepertjes, feta en dressing 

PSOMAKI  € 1,35 
Versgebakken broodje met olijfolie en oregano 
 

PIKILIA € 19,95 
7 verschillende salades in een opgemaakte 
schaal. 
Heerlijk voorgerecht 
voor 6 personen. 

 

Voorbeelden van gerechten die u kunt aantreffen: 

KEFTEDES € 8,50 
Rundergehaktballetjes in tomatensaus. 
Met pasta, groenten of aardappeltjes uit de oven. 
SPETZOFAÏ € 8,95 
Pikante runderworst in tomatensaus, met paprika 
en prei. Met pasta of aardappeltjes.  
KOTOPOULO  € 9,25 
Kipfilet gevuld met kaas en zongedroogde tomaten 
uit de oven, in een champignonsaus. 
Met pasta of aardappeltjes uit de oven. 

RIGANATO € 9,50 
Stukjes varkensvlees in wijnsaus met oregano. 
Met pasta, groenten of aardappeltjes.  
MOUSAKA € 10,25 
Ovenschotel met aubergines, aardappel, 
rundergehakt en bechamel. 
KOKINISTO € 10,95 
Gestoofd rundvlees in tomatensaus. 
Met pasta, groenten of aardappeltjes uit de oven. 
KALOGIROS € 10,95 
Aubergine, gestoofd rundvlees, 2 soorten kaas 
en tomaat. Met pasta, aardappeltjes uit de oven 
of groente. 
KLEFTIKO € 13,95 
Lamsboutfilet met groenten, feta en Griekse kruiden.  
Met aardappeltjes uit de oven 

Dit is slechts een greep uit het assortiment. Prijzen zijn per portie. 
 

Kijk in de vitrine voor de gerechten van de dag. 

GRIEKSE TAFEL 
Dit is echt eten op zijn Grieks! 

Een verrassingsmenu van  
10 verschillende gerechtjes, mezedes. 

Maak op deze manier kennis met diverse 
gerechten en smaken. 

 
Per persoon 

€ 19,95 
Minimaal 2 personen, liefst 1 dag van tevoren bestellen. 

ARNI STO FOURNO 
 

Botermalse lamsschouder, met been, bereid 
met Griekse kruiden, knoflook en kaas uit de 
oven. Compleet met heerlijke aardappeltjes, 
ook uit de oven en choriatiki (boerensalade). 

 

Maaltijd voor 4 personen    € 54,95 

 
Wegens de bereidingstijd is dit gerecht uitsluitend op bestelling. 

Heeft u iets te vieren?  
 

Ook voor groepen kunt u bij Takis 
terecht, mits u dat ruim van 

tevoren laat weten.  
In overleg zijn er tal van mogelijkheden. 

 
Er zijn ook rechauds 

gratis in bruikleen beschikbaar. 

GRILL/BARBECUESCHOTEL 
Lekker (Grieks) steengrillen of 

barbecueën! 
 

Gyros, souvlaki, bifteki en kipfilet. 
Compleet met pita, tzatziki en choriatiki.  

 

Per persoon 

€ 10,95 
 

Minimaal 2 personen, liefst 1 dag van tevoren bestellen. 

Uit de diepvries, om zelf af te bakken 
Lekker als borrelhapje of 

zomaar tussendoor! 
 

Tiropitakia 
Bladerdeeg met kaas 
6 stuks €  2,95 
 
Spanakopitakia 
Bladerdeeg met spinazie en 
kaas, 6 stuks €  2,95 
 

 


