Avhämtningsmeny

Beställ gärna någon av våra goda förrätter medan ni väntar på varmrätten!

Orektika ~ Förrätter

Skordopsomo - Grillat vitlöksbröd.
Tzatziki - Yoghurtdipp på gurka, vitlök & olivolja.
Melintzanosalata - Aubergineröra.
Revithia - Krämig kikärtsröra.
Choriatiki - Grekisk sallad med fetaost & kalamataoliver.
Dolmades - Risfyllda vinbladsdolmar.
Tiropitakia - Friterade fetaostrullar.
Saganaki feta - Friterad panerad fetaost.
Halloumi - Grillad cypriotisk ost.
Calamares - Lättpanerade bläckfiskringar med tzatziki.
Scampi- Panerade torpedräkor.
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Souvlaki ~ Grillspett

Välj mellan ris, bulgur, pommes frites eller
klyftpotatis. Tzatziki, sallad & bröd samt
två spett ingår i varje portion.

Extra
spett

Fläskkarré 		
Kycklingfilé 		
Nötfärs 		
Starkkryddad nötfärs - Med grillad
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Fläskfilé 		
Lammfilé 		
Mix - Välj två olika alternativ: Souvlaki från ovan,
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chilipaprika & tomat.

laxfilé souvlaki, grönsakssouvlaki, calamares, gyros
eller halloumi.

Extra grönsakssouvlaki
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Pio zestá piáta ~ Fler varmrätter

Välj mellan ris, bulgur, pommes frites eller
klyftpotatis (gäller ej Moussaka). Tzatziki, sallad & bröd ingår.
Gyros - Strimlad fläskkarré med gyrossås.
95:Gyros kotopoulo - Strimlad kycklingfilé med gyrossås.
99:Moussaka - Traditionell grekisk aubergine-, potatis99:& nötfärsgratäng med bechamelsås samt tzatziki & fetaost.
Spitiko kotopoulo - Grillad kycklingbröstfilé
110:med grönsakssouvlaki.

Burgeriaki ~ Hamburgare

Vår hamburgare är självklart kolgrillad &
serveras med pommes frites.
Klassikos burger - Ca 200g av vår egna nötfärs
med dressing, sallad, lök, tomat & ost.

Salates ~ Sallader

Choriatiki - Grekisk sallad med fetaost & kalamataoliver.
Kotopoulo salata - Kycklingsallad med två
kycklingfilé souvlaki.

allergideklaration
Scanna QR-koden eller läs på
vår hemsida grekiska.se/mat
om du känner dig osäker, tveka
inte att fråga personalen om hjälp.
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solna

Special piata ~ Specialrätter

Välj mellan ris, bulgur, pommes frites eller klyftpotatis.
Tzatziki, sallad & bröd ingår.
Kolgrillens specialitet - Lammfilé souvlaki, fläskfilé
179:souvlaki, kycklingfilé souvlaki, calamares & grönsakssouvlaki
med tzatziki samt tomatsalsa.
Afrodite - Kycklingfilé souvlaki, fläskfilé souvlaki, nötfärs 179:souvlaki, gyros & grönsakssouvlaki med tzatziki samt tomatsalsa.
Artemis - Kycklingfilé souvlaki, nötfärs souvlaki, gyros,
159:calamares & vindolmar.
Mykonos - Kycklingfilé souvlaki, nötfärs souvlaki, gyros,
169:vindolmar & grönsakssouvlaki.
Kos - Lammracks, kycklingfilé souvlaki, nötfärs souvlaki,
159:gyros & grönsakssouvlaki.
Samos - Lammfilé souvlaki, fläskkarré souvlaki, gyros,
169:calamares & vindolmar.
Bifteki gemisto - Fetaostfylld nötfärsbiff med tzatziki.
135:Paidakia sharas - Lammracks med tzatziki.
159:Brizola - Entrecóte serveras med bearnaisesås.
159:Kontra fileto - Ryggbiff serveras med bearnaisesås.
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Thalassina ~ Fisk & skaldjur
Våra tigerräkor är ASC certifierade vilket innebär att de är
hållbart fiskade. Du kan med andra ord äta de med ett gott
samvete. Serveras med sallad & bröd. Välj mellan ris, bulgur,
pommes frites eller klyftpotatis.

Glossa - Panerad rödspätta serveras med remouladsås.
Calamares - Lättpanerade bläckfiskringar med tzatziki.
Scampi - Panerade torpedräkor serveras med tzatziki.
Solomos souvlaki - Laxfilé souvlaki med tzatziki.
garides sharas - Grillade vitlöksmarinerade tigerräkor
med tzatziki.
poseidon - Laxfilé souvlaki, scampi (panerade),
calamares & grönsakssouvlaki med tzatziki.
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Chortofágos ~ Vegetariskt

Serveras med tzatziki, sallad & bröd.
Välj mellan ris, bulgur, pommes frites eller klyftpotatis.
Souvlaki lahanikon - Två grillade grönsakssouvlaki.
89:Dolmades - Risfyllda vinbladsdolmar.
89:Piato lahaniko - Vegetarisk mix med grillat
104:grönsakssouvlaki, grillad Halloumi & vinbladsdolmar.

Barnmeny
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Tzatziki, sallad & bröd ingår. Välj mellan ris, bulgur eller pommes.
Souvlaki - Ett grillspett ingår i varje portion:
79:Fläskkarré, kycklingfilé eller nötfärs.

Fläskfilé
Gyros - Strimlad fläskkarré eller kycklingfilé.
Calamares - Lättpanerade bläckfiskringar.
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