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Zodra je op vakantie bent, hoort daar lekker eten bij en wij
vertellen je graag waar jij de beste restaurants in Rhodos,
Griekenland kan vinden. In dit blog hebben we onze top 6
restaurants waar jij lekker kan eten in Rhodos Stad benoemd.

Dit zijn goede restaurants waar je kan lunchen of dineren. Ook
hebben we 4 leuke restaurants met een fijne sfeer en heerlijk
eten geselecteerd verspreid in Rhodos. We hebben voornamelijk
gekozen voor gezellige familie restaurants.
Wij hebben ze allemaal voor je uitgeprobeerd en hebben een
opsomming gemaakt van de top restaurants waar jij het beste
kan eten in Rhodos. Deze selectie vind je terug in ons blog
“De top 10 beste restaurants in Rhodos; bij deze restaurants
wil je eten”.
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10) Greek Taverna Psinthos

Top 6 restaurants in Rhodos stad
Als je de hele dag rondloopt op een prachtige als Rhodos Stad
wil je ook iets lekkers eten in een typisch Grieks restaurant.
In Rhodos Stad heb je een ruime keuze aan zeer diverse Griekse
en Europese restaurants. Wij hebben het eten bij meerdere
restaurants uitgeprobeerd en een top 6 voor Rhodos Stad
samengesteld. Dit zodat jij wat makkelijke de keuze kunt maken

tussen alle restaurants die er in Rhodos stad te vinden zijn.
Het zijn bijvoorbeeld gezellige familie restaurants waar ze
nog authentiek eten serveren, maar ook een restaurant waar
alles in het teken van de avocado staat. Dit is uniek in
Rhodos en Griekenland, dus als jij graag avocado eet, is dit
jouw place to be!

Een kaart met de top 6 restaurants in Rhodos Stad

1. Pollōniátissa
Als eerste, een restaurant aan de rand Rhodos stad genaamd
Pollōniátissa, hierbij kun je het heerlijke authentieke eten
en de gezellige sfeer van Griekenland proeven. Zodra je hier
ook van houd, is dit echt een leuk restaurant om te bezoeken
en maakt de locatie net buiten Rhodos Stad niet zo veel meer

uit. Als je bij dit restaurant aankomt krijg je meteen het
gevoel alsof je aan bent gekomen bij een gezellige taverne in
een klein dorp, net aan de rand van Rhodos stad. Mede daardoor
was dit voor ons één van de beste restaurants in Rhodos stad.
Doordat het restaurant aan de buitenrand van Rhodos stad ligt,
zijn de prijzen ook een stuk lager. Denk hierbij aan prijzen
tussen de €5,- en €10,-. Dit restaurant is het hele jaar open,
elke dag van de week van 12:00 tot 20:00.

2. Orexi

Als je langs de kust wilt genieten van heerlijk eten zou je
eens moeten gaan eten bij Orexi. Dit Restaurant aan de kust
van Rhodos stad kun je heerlijk eten en genieten van het
uitzicht over de zee. Als je hier ‘s avonds komt dineren heb
je zelfs het uitzicht op een prachtige zonsondergang! Mede
hierdoor vinden wij dit één van de leukste top restaurants in
Rhodos stad. Eten bij een prachtige zonsondergang, wie wil dat
nou niet? De zonsondergang is bijna niet te missen, aangezien
het restaurant open is van 10:00 tot 00:00 uur. De prijzen

voor lunch, diner en diverse kleine gerechten liggen tussen de
€5,- en €20,-.
Tip: Mocht je toe zijn aan verkoeling in Rhodos stad dan raden
wij Ice Art aan! Je kan hier wafels, crêpes, coupes en
heerlijke bolletjes ijs krijgen.

3. Lindos Garden Restaurant
Na lekker rondgelopen te hebben begin je natuurlijk trek te
krijgen, en je wordt misschien overdonderd door alle
restaurants in het oude deel van Rhodos Stad. Het Lindos
Garden Restaurant zou dan een goede keuze zijn om wat te eten.
Je hebt bij dit restaurant, naast de gezellige beneden
verdieping, ook de keuze voor ‘rooftop dining’. Oftewel,
dineren in het restaurant op het dak met een prachtig uitzicht
over het oude deel van Rhodos stad! Bij dit restaurant in
Rhodos stad kun je terecht voor lunch, diner en diverse kleine
gerechten. De kosten liggen tussen de €7,50 en €25,- voor een
maaltijd, dus voor in een stad is dat goed te doen. Dit
restaurant is het hele jaar open, elke dag van de week van
10:00 tot 23:30 uur.

Doe eens anders en ontdek de keuken van Rhodos op een andere
leuke manier!

4. Avocado

Toen we in Rhodos Stad waren, kwamen we langs het restaurant
Avocado. De naam wekte nieuwsgierigheid op en sleurde ons
direct naar binnen. Bij binnenkomst waren we blij verrast,
want bij dit restaurant vind je een combinatie van twee van
onze favoriete keukens, namelijk Grieks en Italiaans! Dit is
het enige restaurant in Rhodos Stad, dat zoveel werkt met
avocado’s. Hoe kan het ook anders met zo’n naam! Ik krijg
alweer trek. Wat dacht je bijvoorbeeld van een pasta met
avocado pesto of ravioli met een heerlijke kruide avocado en
champignon vulling?
Ons smaakte deze in ieder geval goed! Dit restaurant is de
hele week open van 10:00 tot 23:00 uur. Je kunt hier terecht
voor lunch, diner en diverse kleine gerechten voor tussendoor.
En de gerechten kosten je tussen de €5,- en €20,-.

5. Ta Marasia
Deze taverne vind je naast andere restaurants in een rustigere
buurt van Rhodos Stad. Het leuke aan dit restaurants, ook wel

taverne, vonden wij de mezes. Dit zijn kleine gerechtjes die
we samen konden delen. Op deze manier kun je veel van de
Griekse keuken proeven zonder grote porties te in
Rhodosbestellen. Mocht je binnen zitten, ze hebben een open
keuken dus er hangt een heerlijke geur van de Griekse kruiden
en specerijen. Dit restaurant is op de maandag na de hele week
geopend van 17:00 tot 23:45. De gerechten kosten je tussen de
€10,- en €30,-.

6. Dromos Streetfood
Als laatste Dromos Street Food. Dit restaurant in Rhodos Stad
was onze favoriet. Ze hebben broodjes, salades en heerlijke
tortilla’s en ze kosten maximaal €6,- per stuk. Voor een
blikje fris betaal je maar €1,50 en voor een glaasje
kraanwater ben je €0,50 kwijt. Voor de lunch of het diner ben
je hier in totaal €15,- kwijt. Een koopje voor een heerlijke
streetfood maaltijd.

Nog 4 goede restaurants verspreid
over het eiland Rhodos
Na een dagje strand, reizen of rondrijden in de auto, ben je
toe aan lekker eten. Wij hebben de beste en leukste Griekse
restaurants in Rhodos voor je geselecteerd. We hebben het eten
bij deze restaurants geproefd en de beste en lekkerste 4 op
Rhodos staan hieronder vermeld. Het zijn vooral leuke familie
restaurants in de toeristische en minder toeristische plekken
op Rhodos.

Een kaart met nog 4 goede restaurants verspreid over het
eiland Rhodos

7. Desert Rose

Desert Rose is een restaurant in Faliraki, Rhodos dat niet mag
missen in deze lijst. Dit restaurant is makkelijk te vinden
doordat het aan de hoofdweg die door Faliraki loopt. Mocht je
met de auto zijn en de hoofdstraat is je net iets te druk, kun
je je auto altijd kwijt in één van de zijstraten. Dit
restaurant heeft een uitgebreide kaart voor lunch en diner, de
prijzen liggen tussen de €5,- en €20,- kwijt.
Bij dit restaurant heb je een grote kans dat je een dessert
gratis krijgt, dat is altijd makkelijk meegenomen en scheelt
weer in het budget.

8. Taverna Yiarenis

Taverna Yiarenis is een van de sfeervolle restaurants in
Rhodos, ze hebben een zeer uitgebreide kaart. Je kan hier
heerlijk genieten van heer authentiek Grieks eten aan een
eenvoudig houten tafeltje onder de druivenrangen.
Dit restaurant ligt redelijk ver buiten het toeristische deel
van Rhodos, hierdoor komen er vooral lokale mensen. Dit merk
je meteen in de gezellige en gemoedelijke Griekse sfeer die er
hangt. Doordat dit restaurant zich buiten het toeristische
deel van Rhodos bevindt zijn de prijzen ook nog eens gunstig.
De prijs voor een lunchgerecht zit tussen de €5,- en €10,-.
Voor een diner ben je rond de €15,- kwijt.
Doordat dit meer een lokaal restaurant is merk je dat ze meer
de tijd nemen voor de bereiding. Zo vertelde van de
serveerster bijvoorbeeld hoe ze hun lam de hele nacht in de
oven laten sudderen, waardoor het boterzacht geserveerd kan
worden.

9. Maria’s Grill House
Tijdens één van onze rondritten zochten wij nog een plek voor
het avond eten en kwamen we uit bij Maria’s Grill House in
Aláerma. Dit is tevens het enige restaurant wat nog open is in

Aláerma. Maria’s Tijdens één van onze rondritten begon het al
laat te worden en waren we op zoek naar een plek om wat te
eten. Na wat zoekwerk kwamen wij aan bij het restaurant
Maria’s Grillhouse in Aláerma, Rhodos.
Dit is een gezellig klein restaurant met een prachtig uitzicht
over de bergen van Rhodos is perfect om te genieten van goed
eten. Doordat Aláerma maar een klein dorp is, zijn de prijzen
ook nog eens gunstig. Maria’s Grill House heeft een kaart met
simpele, authentieke en goed betaalbare gerechten. De
gerechten variëren tussen de €5,- en €15,- waardoor ze zeer
goed betaalbaar zijn. Het restaurant is geopend van 9:00 tot
00:00 uur.

10. Greek Taverna Psinthos
Mocht je ooit door het plaatsje Psinthos komen, raden wij je
aan om zeker bij deze taverne te stoppen. Dit restaurant in
Rhodos is te vinden aan het gezellige dorpsplein van
Psintohos, parkeren doe je makkelijk op de parkeerplaats
tegenover het restaurant. Taverna Psinthos is een gezellig
klein familierestaurant waar veel nog met de hand wordt
gemaakt. Wij stellen voor om de gerechten die je bestelt bij
dit restaurant te delen, de porties zijn aan de grote kant.
Voor een maaltijd met je hier tussen de €5,- en €15,-.
Hopelijk heb je dit blog na een recente maaltijd gelezen en
hebben we je niet te veel zin in eten gegeven. Wij hebben bij
meerdere restaurants in Rhodos gegeten en de beste opgesomd.
Uiteraard hebben we niet bij elk restaurant op Rhodos kunnen
eten, dus mocht je nog een goed restaurant missen, laat het
ons weten in de comments of per email

