Oli Mazí betekent met elkaar of samen!
Bij ons eet u warme en koude Griekse klassiekers met een moderne twist. De gerechten zijn
om te delen, zoals dat in Griekenland ook wordt gedaan.
Wij wensen u een smakelijke avond toe!

LEKKERS OM TE SNOEPEN
Olijven uit verschillende streken
Vers geroosterde licht pittige amandelen
Dips met sesam- en boerenbrood

SMEREN. SMEREN. SMEREN.
4
4
7,5

Aubergine - witte tarama – tzatziki

Metsovone1 bitterballen (4st)

8

Aubergine BBQ

8

Knoflook - olijfolie - Griekse balsamico

Witte Tarama

7,5

Gerookte kabeljauw - aardappel - olijfolie - rode ui

Tzatziki ‘de lekkerste’

6,5

Yoghurt - knoflook - komkommer - olijfolie - peterselie

Gerookte kaas - pancetta

Grootmoeders gehaktballetjes

7,5

Bij alle bovenstaande smeersels serveren wij vers brood naar keuze; sesam bagel,
boerenbrood, pita of glutenvrij brood

Tomatendip - Griekse yoghurt

´OLI MAZÍ´ plank

18,5

Metsovone¹ bitterballen - graviera - salami uit Lefkas grootmoeders gehaktballetjes – brood – dips - olijven
3

VAN DE GRIEKSE KUST
Zeebaars ceviche

12,5

Tarama - sjalot - kappertjes - venkel - olijfolie - citroen

HEERLIJKE OOGST
Salade van bieten

Kalamaria
8

Bosui - manouri - olijfolie - Griekse balsamico
2

Griekse boerensalade

8,5

Tomaat - komkommer - rode ui - olijven - feta

Kolokithakia

7

Krokante courgette chips - skordalia4

Bloemkool van de houtskoolgrill

8,5

Garides saganaki
Schelpdieren
Octopus van de grill

Papoutsaki

4,5

Oregano - geraspte graviera3 - mayonaise

Verse friet
Mayonaise
Alle Heerlijke Oogst gerechten zijn ook vegan te verkrijgen

4

14,5

Fava5 - balsamico uitjes - venkel

Griekse pasta - saffraan - witte wijn - Griekse yoghurt
(Ook vegetarisch mogelijk)

Verse friet “Griekse Stijl”

13,5

Gestoofd in ouzo

Seafood kritharaki

Gerookte aubergine - tomatensalsa - feta - pita krokant

13,5

Gamba - tomaat - feta - knoflook - metaxa

Fava5 - pistache - granaatappel

9,5

9,5

Krokante baby inktvis - citroenmayonaise

Catch of the day
Onze bediening zal u informeren over de vangst en de
bereiding van de dag

13,5

Oli Mazí betekent met elkaar of samen!
Bij ons eet u warme en koude Griekse klassiekers met een moderne twist. De gerechten zijn
om te delen, zoals dat in Griekenland ook wordt gedaan.
Wij wensen u een smakelijke avond toe!

VAN DE HOUTSKOOLGRILL
Loukaniko

SEXY TRADITIONAL
9,5

Griekse boerenbraadworst - mosterd

Souvlaki (4st)

9,5

Stifado ‘Salingaria’

17,5

Moussaka 2.0

15,5

Gekarameliseerde Zwezerik

Gerookte paprika - knoflook - kalamata olijf

VAN HET SPIT

Roast of the day
Onze bediening zal u informeren over het gebraad
van de dag

9,5

OLI MAZI zal maandelijks een Sunday Roast organiseren.
Vanaf de middag met elkaar genieten onder het genot van
live-muziek en kick-ass drankjes terwijl op de houtskoolgrill
een 2 kilo zware rib-eye of lamsbout aan het garen is.
Niets is te gek!
Houd de agenda in de gaten en reserveer uw favoriete roast.

8,5

SWEET MEMORIES
Kataifi ekmek

8

Engelenhaar - crème patisserie - slagroom - pistache

Griekse yoghurtijs met karidopita

8

Walnoot - honing - munt

Sanguini

SUNDAY ROAST

17,5

Witte bonen crème - kalfstong - metaxa druifjes - honing

Feta Fournou

Pita - tzatziki - tomaat - rode ui

10,5

Aubergine - gehakt - tomaat - gebrande bechamel - aardappelchips

Oregano chimichurri - puntpaprika

Gyros, lekker krokant en dun gesneden

12,5

Slakken - tomaat - sjalot - knoflook - olijfolie

Tzatziki - pistachecrunch

Rundersteak (graangevoerd) 150 gram

12,5

Mavrodaphne - peterseliewortel - filokrokant

Kippendij – oregano - tzatziki

Lamsracks (4st)

Runderwang

8

Steranijs - bloedsinaasappel - witte chocolade - zwarte peper

Kaasplankje
Notenbrood – petimezi6

1

Metsovone [gerookte kaas uit Metsovo]

2

Manouri [zachte witte kaas uit Thessalia]

3

Graviera [Gruyère kaas]

4

Skordalia [Aioli op basis van aardappel, knoflook, peterselie]

5

Fava [Griekse hummus op basis van spliterwten]

6

Petimezi [Zoete druivensiroop]

Heeft u een allergie? Vraag ons naar de allergenenkaart.

Follow us:
instagram/oli.mazi.utrecht
#olimaziutrecht #sexytraditional
olimazi.nl

14,5

