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De beste Griek van 
Nederland 2016
In 2014 werd specialiteitenrestaurant Limani in Hellevoetsluis tot de Beste Griek uitgeroepen. 

Dat de verkiezing een traditie moest worden werd al gauw duidelijk. Want ook lang daarna 

bleven de stemmen binnenstromen. Er moest dus een vervolg komen. Onze lezers hebben 

iets met ‘hun’ Griek, zoveel zelfs dat onze Facebookpagina even gesloten moest worden. 

Lieve mensen, wat een enthousiasme! 

Griekenland Magazine besloot daarop om niet 

elk jaar zo’n verkiezing te houden, maar elke 

twee jaar. Al was het maar om niet het hele 

jaar inzenders te woord te staan en restauranthouders 

aan te horen over hoe bijzonder hun zaak is. Want dat 

de Griekse keuken meer is dan souvlaki en moussaka 

weten wij inmiddels wel. En ook dat de Griekse restau-

rateurs erin slagen door te dringen tot de vriendenkring 

van menig Nederlander en Vlaming. Het was dan ook 

hartverwarmend te vernemen hoe onze lezers hun favo-

riete restaurant aanprijzen in hun mails en brieven. De 

Griekse restaurants mogen zich gelukkig prijzen met 

zulke trouwe bezoekers. 

Dit jaar hebben wij gekozen voor een pure publieks-

stemming en niet voor een vakjury. De lezers bepalen 

welk restaurant zij het beste vinden. De meeste stem-

men gelden. Hoewel de nominatieronde langzaam van 

start ging vanaf het winternummer, tekende zich in 

de loop van de weken daarna een evidente top vijf af. 

Deze werd gepubliceerd in het lentenummer van dit 

jaar, waarna de echte verkiezing kon beginnen. Drie res-

taurants gingen al snel aan kop. De week voor sluiting 

leek het zelfs op een close call tussen Irodion, Delphi 

en Dikkertje. Lang deelden deze restaurants om en om 

de eerste plaats. Maar om net even over twaalf van de 

1e mei wezen de statistieken toch onmiskenbaar op een 

duidelijke winnaar. En dat is: Irodion in Capelle a/d 

IJssel. Op de tweede plaats gevolgd door Dikkertje in 

Utrecht en kort daarna Delphi in Sittard. Hieronder een 

paar portretjes van de genomineerden.
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“Een culinair theater waarin de medewerkers net als acteurs een spel van sma-

ken presenteren tegen de sfeervolle ambiance als décor”, is te lezen op de web-

site van Irodion in Capelle a/d IJssel. Dit specialiteitenrestaurant wil bezoekers 

met de bekende Griekse gastvrijheid zoveel mogelijk laten genieten van Griekse 

lekkernijen. De vis-, pan-, en vleesgerechten zijn bereid volgens traditioneel 

Grieks recept, met verse ingrediënten en eersteklas vlees en vis. De eigenaren 

en de chef-koks komen uit de provincie Thessalië dat in het midden van het 

vasteland van Griekenland ligt. “In Griekenland is de maaltijd een ervaring. 

Deze ervaring willen wij u graag laten beleven”, aldus de eigenaren. De vele 

enthousiaste reacties tonen dat men in die opzet meer dan geslaagd is! 

“In een modaal winkelcentrum in een modale wijk maar wel door de vakjury 

uitgeroepen tot Grieks restaurant van het jaar in 2014! En terecht! Een Griekse sfeer 

met alleen Griekstalig personeel en een authentiek Griekse keuken. Genoten van 

stoofschotels van lamsvlees (Exochiko) en kalfsvlees (Stifado). En daarbij zelf 

geïmporteerde Griekse wijnen. Beter Grieks eten vind je waarschijnlijk niet in de 

Rijnmond!” (familie Aalstein)
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Restaurant Irodion 

Amsteldiep 21, 2904 EA 

Capelle aan den IJssel 

010 458 34 40,  www.irodioncapelle.nl

Nummer 1. Restaurant Irodion in Capelle a/d IJssel

Derde van links Mary Vaxevanidou (Griekse ambassade) 

daarnaast Kostas Christodoulou (Irodion) en zijn vrouw, 

Peter van Riel (Griekenland Magazine)
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Nummer 2. Restaurant Dikkertje in Utrecht

Hoewel de oer-Hollandse naam anders doet vermoeden, is res-

taurant Dikkertje een authentiek Grieks restaurant. Evenals het 

eten is de sfeer ook op en top Grieks. Een avond het gevoel alsof 

je in het sfeervolle Griekenland zit. Uiteraard wordt de ambiance 

geaccentueerd met traditionele Griekse muziek.

Restaurant Dikkertje 

Amsterdamsestraatweg 328, 3551 CV Utrecht 

030 244 33 59, www.dikkertje.nl, 
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Nummer 3. Restaurant Delphi in Sittard

Grieks restaurant Delphi bestaat sinds 1994. Het restau-

rant is gelegen in één van de monumentale panden in de 

Putstraat in Sittard. Het Griekse restaurant wordt gerund 

door het gedreven stel Jannis en Maria Ouzounidis. Al 

sinds hun start in 1983 in de horeca staan kwaliteit en het 

goed overbrengen van de traditionele Griekse keuken op 

de eerste plaats. Hierbij is vooral belangrijk dat er altijd 

gebruik wordt gemaakt van de beste kwaliteit vlees, vis, 

groenten en kruiden. Daarnaast vinden Jannis en Maria dat 

de klant zich ‘thuis’ moet voelen in hun restaurant. 

Restaurant Delphi 

Putstraat 32, 6131 HL Sittard 

046 452 53 58, www.delphisittard.nl 
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Beste nieuwkomer
Hoewel dit restaurant niet werd genomineerd, 

kwamen er onverwacht veel spontane stemmen 

binnen voor Mykonos in Asten. Sinds een jaar 

is Grieks Wijnrestaurant Mykonos gevestigd  

in Asten. Een relatieve nieuwkomer maar 

inmiddels al zeer bekend in het Brabantse en 

ook in de rest van Nederland. Mykonos is een 

sfeervol restaurant in Griekse stijl ingericht 

maar geheel van deze tijd met  Griekse muziek 

en met heerlijke traditionele Griekse gerech-

ten. De menukaart is gevarieerd en de prijs/

kwaliteit is uitstekend. Voor de gerechten wordt 

veelal gebruik gemaakt van streekproducten 

van topkwaliteit en van gezond en biologisch 

voedsel. Ook worden hier biologische wijnen 

geschonken. Tevens is het restaurant gespeci-

aliseerd in bijzondere Griekse wijnen van de 

beste kwaliteit. Al bij binnenkomst voel je je 

welkom! Vriendelijk en gastvrij personeel. Het 

restaurant is zeven dagen per week geopend 

van 16.00 tot 22.00 uur. Na 22.00 uur kan 

men hier terecht voor een drankje en een 

snack (van pinda’s tot tapas) tot 00.00 uur en 

op vrijdag en zaterdag tot 02.00 uur. 

Grieks Wijnrestaurant Mykonos

Prins Bernhardstraat 23, 5721 GA Asten

0493 844 885, www.mykonos-asten.nl 

Nummer 4. Restaurant Odyssey in 
Geldermalsen

Koken is heerlijk. Bij restaurant Odyssey in 

Geldermalsen houden er zo veel van, dat ze 

er hun leven van hebben gemaakt. Eigenaar 

Georgios Klazidis en zijn team blijven zich 

verfi jnen om ook in de toekomst hun gasten 

te blijven verrassen. Een ervaring hangt samen met de kwaliteit van 

de gebruikte materialen. Odyssey kiest dan ook alleen voor het beste. 

Georgios reist regelmatig af naar Griekenland om nieuwe ideeën en 

verse, spannende ingrediënten te verzamelen. De koks zijn stuk voor 

stuk opgeleid in Griekenland waardoor ze de volle Griekse beleving 

kunnen serveren. Ieder gerecht wordt met toewijding en hart voor smaak 

bereid. De missie: verrukkelijk en betaalbaar eten serveren waar je keer 

op keer voor terug komt.

Restaurant Odyssey

Rijksstraatweg 11, 4191 SC Geldermalsen

0345 574 888, www.restaurant-odyssey.com
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Nummer 5. Restaurant De Kleine Griek in Delft

Al sinds 1998 kan in de gezellige binnenstad van Delft genoten wor-

den van de authentieke Griekse keuken bij De Kleine Griek. 

De Kleine Griek onderscheidt zich van anderen met een uitgebreide 

keuze aan mezedes. Veel liefhebbers hiervan weten het Delftse res-

taurant hiervoor al vele jaren te vinden. Natuurlijk serveert De Kleine 

Griek ook de standaard samengestelde schotels. Kortom voor ieder-

een wat wils. De gerechten worden op traditionele wijze bereid en 

vervaardigd met Griekse produkten zoals de moeders van de eigena-

ren en hun moeders dat ook deden. 

Restaurant De kleine Griek 

Oude delft 76, 2611 CD Delft

015 214 51 52, www.kleinegriek.nl
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van 16.00 tot 22.00 uur. Na 22.00 uur kan 

men hier terecht voor een drankje en een 

snack (van pinda’s tot tapas) tot 00.00 uur en 

op vrijdag en zaterdag tot 02.00 uur. 

Grieks Wijnrestaurant Mykonos

Prins Bernhardstraat 23, 5721 GA Asten

0493 844 885, www.mykonos-asten.nl 

Maak kans op een diner voor twee!
Stuur je adresgegevens naar 

griekenland@maasland.com o.v.v. Mykonos

Maak kans op een diner voor twee!

Mail
&Win! 



Overtuig u zelf en ervaar de charme 

en sfeer bij restaurant Irodion.

Zeven dagen per week geopend!

Amsteldiep 21 • www.irodioncapelle.nl  

Capelle aan den IJssel • 010-4583440

Bij restaurant Irodion ervaart u nog de authentieke Griekse 

gastvrijheid. Onze keuken serveert u heerlijke gerechten 

waarbij de traditionele keuken een moderne “touch” krijgt 

geïnspireerd door topchefs uit Griekenland. Ons restaurant 

is door de lezers van Griekenland Magazine uitgeroepen tot 

“beste Griekse restaurant van Nederland”!
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Verkozen tot het beste Griekse 

restaurant van Nederland!


