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De Beste Griek 2020

De beste 
Griek 

2020!

Dit is alweer de vierde editie van de 

wedstrijd De Beste Griek uitgeschre-

ven door Griekenland Magazine. Als 

onafhankelijk blad maken we ons sterk 

voor een goede kwaliteit van de Griekse 

restaurants in Nederland en België. De 

wedstrijd moet worden gezien als een 

stimulans aan de koks en restaurateurs 

om de Griekse keuken naar een hoger 

plan te tillen. Dat is in het belang van 

de restaurants zelf, maar vooral van de 

trouwe gasten die hun eigen Griek met 

zoveel enthousiasme hebben genomi-

neerd. Bij de hoogst genomineerden 

gaat de jury op bezoek en brengt dan 

een shortlist uit waarop de lezers kun-

nen stemmen. Deze lijst wordt in 

het winternummer gepubliceerd. 

De uitslag volgt in het lentenummer. 

Voor de tussenstand kijk je op 

Facebook Griekenland Magazine.

•  Dionysos, Amsterdam

•  Thessaloniki, Valkenburg

•  Delphi, Stadskanaal

•  Plato, Amsterdam

•  Delphi, Bergen op Zoom

•  Irodion, Capelle a.d. IJssel

•  Kriti, Brunssum

•  Filoxenia, Zandvoort

•  Omega, Maastricht

•  Akropolis, Hoogeveen

•  Daphne, Kerkrade

•  Costa Rizzi, Zeist

•  Olympia, Rotterdam

•  Odyssey, Geldermalsen

•  Neos Athene, Wijchen

•  Rhodos, Deurne

Longlist bekend, de jury kan aan de slag

De winnaar van 2018-2019: 
Restaurant Filoxenia in Zandvoort

De longlist ziet er wat betreft onze lezers als volgt uit:

(In willekeurige volgorde) Dionysos (Amsterdam)

Ik nomineer Taverna Dionysos op de 

Overtoom in Amsterdam. Het heeft een 

authentiek Griekse keuken met veel mez-

zedes (kleine hapjes) net zoals in Grieken-

land. Bovendien is er voldoende vegetari-

sche keuze. We komen er graag, maar het 

heeft een bescheiden capaciteit en nu het 

populairder wordt is het de laatste tijd erg 

druk. Helaas. Maar het geeft aan dat het 

een goed restaurant is, dat een nominatie 

heeft verdiend. 

Mae Veltkamp

Thessaloniki (Valkenburg)

Wij nomineren restaurant Thessaloniki 

aan het  Grendelplein in Valkenburg. We 

hebben er in het voorjaar drie keer gegeten 

en waren verrast door de smaak, de sfeer 

en de enorme gastvrijheid. We voelden ons 

er echt thuis.

Agnes Reeuwijk en Sjef Peeters

Delphi (Stadskanaal)

Restaurant Delphi aan de  Handelsstraat in 

Stadskanaal, is een echte topper Het eten 

is authentiek Grieks. De kaas komt van het 

eiland Naxos, de zelfgemaakte dolmadakes 

proeven naar Griekenland. Alles wordt vol-

gens traditioneel recept bereid en dat proef 

je.  En dan de gastvrijheid, het is alsof je al 

jaren vrienden bent.

Nikos en Marga Mintzis

Knossos (Culemborg)

Volgens mij is het beste Griekse restaurant 

Knossos in Culemborg. Wat een heerlijk 

eten en een geweldige bediening!

Hans Phaff

Filoxenia (Zandvoort) 

Van mij mag Filoxenia in Zandvoort het 

weer worden: De Beste Griek!

Regina Collignon

Plato (Amsterdam)

Mijn beste Griek is zondermeer Plato op 

het Confusiusplein in Amsterdam. Eige-

naar Makis Konstadopulos en zijn zoon 

Yannis maken de sfeer in dit restaurant. 

Het is alsof je bij ze in de huiskamer komt.

Wilma Lith

Irodion (Capelle aan den IJssel)

Mijn keuze voor de beste Griek voor 2020 

is natuurlijk Restaurant Irodion in Capelle 

aan den IJssel waar Kostas er met zijn team 

er alles aan doen om je een fi jne avond te 

bezorgen. De gerechten die tongstrelend 

lekker zijn. Altijd een gastvrije ouzo om je 

te verwelkomen, met lekker vers brood en 

kruidenboter Een karaf water komt gewoon 

op tafel. Er staan goede wijnen op de kaart, 

waar ook steeds nieuwe gerechten op 

komen. We komen hier al tien een jaar en 

zijn nooit teleurgesteld. 

Ank van den Burg

Waarom zij dit De Beste Griek vinden
We kregen veel reacties op de nominatie-oproep. Een kleine bloemlezing van de mails die wij ontvingen.

•  Rhodos, Heerlen

•  Greekz, Scheveningen

•  Rhodos, Leeuwarden

•  Zorba de Griek, Spijkenisse

•  Yamas, Almere

•  Socrates, Tegelen

•  Babis de Griek, Zevenbergen

•  Nisos, Heerlen

•  Roos Sali aan de Haven, Middelharnis 

•  Mandriki, Antwerpen 

•  Olympia, Harderwijk 

•  Thalassa, Roosendaal 

•  Mylos, Amersfoort 

•  Akropolis, Geleen en Heerlen 

•  Limani, Hellevoetsluis

Er kan niet meer genomineerd worden.

Eerdere winnaars De Beste Griek

Restaurant Limani, Hellevoetsluis (2014/2015), Restaurant Irodion, 

Capelle aan den IJssel (2016/2017), Restaurant Filoxenia, Zandvoort (2018/2019)




