Eventmeny

Grekiska delikatesser med inspirattion från Medelhavet

S ällskapsmeny 1

15 tal rätter- 349:-/person • alternativ som
buffé till ett sällskap av minst 18 personer
Tzatziki • Yoghurtdipp med gurka, vitlök & olivolja
Revithia • Krämig kikärtsröra
Choriatiki • Grekisk sallad
Ankinara • Marinerade kronärtskockshjärtan
Mhamara • Valnötskräm
Vitlökskräm
Tiropitakia • Friterade fetaostrullar
Halloumi • Grillad cypriotisk ost
Ftera kotopoulo • Vitlöksmarinerade kycklingvingar
Kycklingfilé souvlaki
Klyftpotatis & ris eller bulgur
Pitabröd & rostat bröd
För dessert & kaffe tillkommer 49kr/pers.

S ällskapsmeny 2

20 tal rätter- 399:-/person • alternativ som
buffé till ett sällskap av minst 18 personer
Grekisk sallad eller persiljesallad (tabbouleh) •
Tzatziki • Vitlöksbröd • Kikärtsröra • Vitlökskräm •
Vinbladsdolmar • Marinerade kronärtskockshjärtan •
Valnötsröra (Mhamara) • Spenatpiroger • Fetaostrullar •
Grillad halloumi • Vitlöksmarinerade Kycklingvingar •
Vitlöksmarinerade tigerräkor • Kycklingfilé souvlaki
• Lammracks
• Rostat bröd & pitabröd

Ringvägen

T rerät tersmeny
Välj en förrätt, en varmrätt
& en dessert • 345:-/person

Orektika

Välj en av förrätterna nedan
Skordopsomo • 2 st grillade vitlöksbröd med tzatziki
Tiropitakia • Friterade fetaostrullar med tzatziki
Halloumi • Grillad getost med tzatziki
Choriatiki • Grekisk sallad med fetaost &kalamataoliver
Calamares • Vitlöksmarinerade bläckfiskringar
(lättpanerade) med husets aioli
Garides • Grillade vitlöksmarinerade tigerräkor med tzatziki

Kyriopiato

Välj en varmrätt & tillbehör:
ris, bulgur, pommes frites,
klyftpotatis eller salladsbädd.
Souvlaki • Kycklingfilé, fläskfilé, lammfilé eller nötfärs
Solomos souvlaki • Laxfilé souvlaki, serveras med tzatziki
Piato lahaniko • Vegetarisk mix med grillad
grönsakssouvlaki, grillad halloumi & vinbladsdolmar

Epidorpia

Välj en desserterna nedan
Coco krema • Kokosglass med rivna kokosbitar,
serveras i ett halvt kokosnötskal med frukter
Sokolata • Varm chokladbakelse med flytande
chokladfyllning serveras med vaniljglass, bär & frukter

För dessert och kaffe tillkommer 49kr/pers.

Köp till vårt populära dryckespaket: En välkomstdrink
& ett glas husets vin eller stor stark 120:- / pers
• Betalning med kort, kontakt eller fakturering är möjligt
• Alla priser är inklusive moms
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