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Na vorige week te zijn teruggekeerd van een heerlijke vakantie op het Griekse eiland Lesbos,
had ik wel weer zin in de Griekse keuken! Op mijn vakantieadres was ik al op de hoogte gesteld dat ik op bezoek mocht bij een Grieks Cafetaria in Wilnis. Ik was even verward, want
waar zat deze locatie dan? Ik bleek niet op de hoogte dat er midden in de Dorpsstraat een
Grieks cafetaria zit. Eigenlijk wel suf, want iedereen in Wilnis is hier zeker van op de hoogte.
Naast ‘De Buurvrouw’ op de hoek zit Alpha, en laat geen misverstand bestaan; dit is het domein van Toela, een in Nederland geboren Griekse, die de zaak met veel verve runt. Voor deze
gelegenheid kan ik niet anders dan mijn eigen vrouw meenemen om nog eens even na te
genieten van de fijne vakantie op het topeiland Lesbos (en nee, geen bootvluchteling gezien.
Alleen maar een prachtig eiland, heel rustig fijne gastvrije mensen en geweldig eten).
De lat ligt dus hoog voor Toela, we zijn ervaringsdeskundige en nog zeer recent dus ook.
Meteen bij de buitengewoon hartelijke ontmoeting met deze dame heeft ze mijn hart gestolen,
no nonsens met een hart van goud. We nemen
plaats in wat later blijkt het epicentrum van het
bedrijf. Ze belooft ons een proeverij van een
aantal voorgerechten en als hoofdgerecht een
Alpha arrangement. We hebben er zin in. Het
is duidelijk een cafetaria waar je niet uitgebreid
gaat zitten tafelen (hoewel de mogelijkheid er
uiteraard wel is), maar je bestelling doorgeeft
om lekker thuis te nuttigen of eerst telefonisch
doorgeeft of – nog luxer – je kunt het ook laten
bezorgen. Je feesten en partijen kan je ook nog
eens compleet maken met de catering service.
Terwijl onder leiding van Toela de hele keukenbrigade gedirigeerd wordt, krijgen we ons voorgerecht: een prachtige collage van traditionele
Griekse voorgerechten onder de naam Pikilia:
met onder andere natuurlijk Tzatziki (Griekse yoghurt met knoflook en komkommer), Melitzanosalata (een tapenade van aubergine, knoflook
en kruiden), Tiropita (bladerdeeg gevuld met
feta) en Goriatiki (een heerlijke gemengde Griekse salade). Tijdens het nuttigen van het voortreffelijke voorgerecht heb ik zicht op de keuken
alwaar een geoliede machine aan het werk is,
iedereeen doet zijn werk terwijl de bestellingen
zich opstapelen. Maar Toela heeft ogen in haar
rug, want niets ontgaat haar. Iedere klant wordt
behandeld als familie: Hoi Hans alles goed?
Hoe is het met de meiden? Dit alles terwijl ze
de grill bedient en een bestelling controleert. Ze
lijkt iedere klant bij naam te kennen.
Dan is het tijd voor het hoofdgerecht, want tussen de bedrijven door hebben Toela en haar
mannen een prachtige schaal opgemaakt met

Knipbon acties!
Diner voor 2 voor € 21,95 (giros,
souzouki, kipfilet, boerensalade,
tzatziki en friet)
Giros schotel met drankje =
giros, friet, tzatziki en salade voor
€ 9,95 p.p max 4pers.
Eigen gemaakte big grill burger
voor € 4,95
Griekse kapsalon met tzatziki of
knoflooksaus € 6,95
(Acties gelden niet voor bezorging
en enkel bij inlevering van de knipbon)

diverse vleessoorten en een Griekse salade, friet
en een schaal Tzatziki. Even verschiet ik van
kleur; ondanks dat ik een grote liefhebber is, is
dit echt teveel voor twee personen! Toela ziet
mijn bedenkingen en roept: “In Nederland moet
je je bordje leeg eten, in Griekenland mag je laten staan dan is het teken dat je voldoende hebt
gegeten!” En weg is ze weer. Tijdens het eten van
het hoofdgerecht komt een groot deel van haar
familie binnen even buurten en wat eten. Even
denk ik dat ik in een scène van de film ‘My Big
Fat Greek Wedding’ beland ben, waar toevalligerwijs de hoofdrolspeelster ook Toela heet. De
gezellige chaos is compleet, iedereen lacht en
ook de klanten hebben het naar hun zin. En wij?
Wij voelen ons gewoon weer in Griekenland. De
diverse vleessoorten smaken voortreffelijk. Vooral de gyros en de souzouki zijn heerlijk.
Uiteindelijk krijgen we het niet allemaal op, maar
dat is in Griekenland dus een goed teken. Dan
moet Toela nog op de foto maar ik krijg het niet
over mijn hart haar achter haar grill weg te halen met zoveel klanten, maar ook dit wordt op
zijn Toela's opgelost: gewoon gezellig met de
aanwezige familie en klanten op de foto. Waar
dit op andere gelegenheden dit nog wel eens
een uitdaging is, is dit bij Alpha binnen no-time
voor elkaar. Een stukje puur Griekenland in de
Dorpsstraat op nummer 44 te Wilnis. Wie had
dat gedacht? Ook fan van de Griekse keuken?
Bezoek Toela en haar mannen voor heerlijke
Griekse gerechten uit eigen keuken!
Zij zullen u niet teleurstellen!
Kali Orexi ! (Eet smakelijk!)
Alpha de Griek
Dorpsstraat 44, Wilnis
tel. 0297 750 827
www.alphadegriek.nl
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