
Kungshallen

ServeringSmeny

Grekiska kolgrillsbaren är en restaurangkedja som finns på flera orter. 
för mer information besök www.grekiska.se

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

Tänk dig att du sitter på en fin strand och solen skiner ~ hör 
vågorna i bakgrunden medan maten tillagas i köket. Dofterna 

känner du igen av klassisk oregano, rosmarin, timjan, vitlök och 
salvia. Det fräser på grillen och det möra köttet börjar få sin 
gyllene färg och glans. En trubadur sitter avslappnat och spelar 

på en bouzouki och sjunger en vacker grekisk kärlekssång. 
 

Varför inte beställa klassiker som grillat vitlöksbröd, tzatziki 
med äkta olivolja, fetaost, en skål kalamataoliver och 

en iskall dryck med citronskiva som aptitretare.

”Souvlaki!” tjoas det högt - kött & grönsaker på spett  
serveras på en fräsch tallrik och dina smaklökar 

dansar glatt på grekisk maner!

VälkomnA till en smAkuppleVelse 
fr ån somm Arl Andet grekl And!

”

Kali Orexi!
-smaklig måltid!



AperitifS
Saint tropez • Martini Rosso 79:- / glas
zingo & en pressad apelsinklyfta
Martini Mint • Martini Bianco,  79:- / glas
färsk mynta, färskpressad lime
Martini Metz • Martini Rosso,  79:- / glas
ginger ale & en pressad apelsinklyfta
ouzo • 16:- / cl
CaMpari •  14:- / cl
mArtini roSSo / biAnco 14:- / cl
Martini • Extra dry 14:- / cl

cider 
SomerSby cider •  33 cl 55:-
Xide •  27,5 cl 55:-

LäSk
LäSk • Pepsi, Pepsi Max, Zingo, 7up  29:-

I den grekiska matkulturen börjar man vanligtvis med olika smårätter 
som man avnjuter tillsammans med ett glas Ouzo eller annan aperitif. 

Detta är ett sätt att umgås medan aptiten ökar i väntan på varmrätten.

SkordopSomo • Grillat vitlöksbröd 45:-
tzAtziki • Yoghurtdipp med gurka, vitlök & olivolja 42:-
meLintzAnoSALAtA • Aubergineröra 49:-
revithiA • Krämig kikärtsröra (humous) 49:-
kopAniSti • Starkkryddad fetaoströra 55:-
choriAtiki • Grekisk sallad med fetaost & kalamataoliver 69:-
doLmAdeS • Risfyllda vinbladsdolmar 59:-
AnkinArA • Marinerade kronärtskockor 45:-
tiropitAkiA • Friterade fetaostrullar 59:-
SAgAnAki • Friterad panerad fetaost 69:-
hALLoumi • Grillad cypriotisk ost 75:-
midiA • Frästa grönskalsmusslor i vitlökssmör 75:-
cALAmAreS • Lättpanerade bläckfiskringar 69:- 
ScAmpi • Panerade torpedräkor 69:-
gArideS • Grillade vitlöksmarinerade tigerräkor 79:-
pikiLiA oretikon • En mix av 4 utvalda förrätter:   179:-
vitlöksbröd, grekisk sallad, tzatziki & halloumi  (ord.pris 231:-)

pikiLiA thALASSinA • En skaldjursmix av:   219:-
calamares, grönskalsmusslor, tigerräkor & vitlöksbröd  (ord.pris 268:-)

pikiLiA tiri • En ostmix av:    219:-
grillad halloumi, saganaki, fetaoströra & fetaostrullar  (ord.pris 258:-)

orektikA  ~ Förrätter

potó  ~ Dryck

fLASköL
MythoS • Grekisk öl 50 cl  72:-
erikSberg •  50 cl 69:-
FalCon export •  50 cl 72:-
CarlSberg hoF •  33 cl 49:-
CarlSberg export •  33 cl 59:-
brooklyn eaSt ipa •  35,5 cl 65:-
brooklyn lager •  35,5 cl 59:-
Corona •  35,5 cl 59:-
guinneSS • 33 cl 59:-
CarlSberg non-alCo •  33 cl 39:- 
LättöL • Pripps blå 33 cl 29:-

fAtöL
StaropraMen •  40 cl 55:-
StaropraMen •  50 cl  67:-

= Vegetariskt = Starkkryddad



SouvLAki  ~ Grillspett
Välj mellan ris, bulgur, pommes frites, klyftpotatis eller salladsbädd
Serveras med tzatziki, sallad & bröd. Två spett ingår i varje portion. 

Pris för extra spett anges inom parantes
 
 

fLäSkkArré •  139:-  (35:-)
kyckLingfiLé •  145:-  (39:-)
nötfärS •  149:-  (45:-)
StArkkryddAd nötfärS • Med grillad chilipaprika & tomat 155:-  (45:-)
fLäSkfiLé •  169:-  (49:-)
LAmmfiLé •  189:-  (55:-)
oXfiLé • 219:-  (65:-)
miX • Välj två olika alternativ: souvlaki från ovan (ej oxfilé),  169:- 
laxfilé souvlaki, grönsakssouvlaki, calamares, gyros, halloumi
eXtrA grönSAkSSouvLAki •  33:-

SpeciAL piAtA  ~ Specialrätter
Välj mellan ris, bulgur, pommes frites, klyftpotatis eller salladsbädd

 

 

koLgriLLenS SpeciALitet • Lammfilé souvlaki, fläskfilé souvlaki,   239:-
kycklingfilé souvlaki, calamares & grönsakssouvlaki. Serveras med 
tzatziki & tomatsalsa
 

Afrodite • Kycklingfilé souvlaki, fläskfilé souvlaki, nötfärs souvlaki,  229:- 
gyros & grönsakssouvlaki. Serveras med tzatziki & tomatsalsa
 

poSeidon • Laxfilé souvlaki, tigerräkor, calamares, grönskalsmusslor  229:- 
& grönsakssouvlaki. Serveras med tzatziki & chiliaioli
 

bifteki gemiSto • Fetaostfylld nötfärsbiff med grillad sparris &  189:-
tomat. Serveras med tzatziki & tomatsalsa
 

pAidAkiA ShArAS • Lammracks med grillad sparris & tomat.  219:-
Serveras med tzatziki
 

brizoLA • Entrecôte (Angus Hereford från Aberdeen Black)  229:-
serveras med grillade grönsaker & vitlökssmör
 

kontrA fiLeto • Ryggbiff (Angus Hereford från Aberdeen Black)   209:-
serveras med grillade grönsaker & vitlökssmör

eXtrA tiLLbehör

AjvAr (paprikaröra) 15:- gyroSSåS 15:- tomAtSALSA 15:-
chiLiAioLi 15:- fetAoSt 20:- hALLoumi 30:-

kýrio piáto  ~ Varmrätter



pio zeStá piátA  ~ Fler varmrätter
Välj mellan ris, bulgur, pommes frites, klyftpotatis  

eller salladsbädd (gäller ej Moussaka). 
Serveras med tzatziki, sallad & bröd

gyroS • Strimlad fläskkarré. Serveras med vår gyrossås 139:- 
gyroS kotopouLo • Strimlad kycklingfilé. Serveras med vår gyrossås 139:- 
mouSSAkA • Traditionell grekisk aubergine-, potatis- & nötfärsgratäng med 155:-
bechamelsås. Serveras med tzatziki & fetaost
Spitiko kotopouLo • Hel kycklingbröstfilé med grönsakssouvlaki 155:- 

thALASSinA  ~ Fisk & skaldjur
Våra räkor är ASC och Friend of the sea certifierade vilket innebär  

att de är hållbart fiskade. Du kan med andra ord äta de med  
ett gott samvete. Välj mellan ris, bulgur, pommes frites,  

klyftpotatis eller salladsbädd

cALAmAreS • Lättpanerade bläckfiskringar serveras med chiliaioli & grillad citron 149:-
ScAmpi • Panerade torpedräkor serveras med aioli & grillad citron 149:-
SoLomoS SouvLAki • Laxfilé souvlaki serveras med hummersås & grillad citron  169:-
gArideS ShArAS • Vitlöksmarinerade tigerräkor serveras med 189:- 
tzatziki & grillad citron

chortofágoS  ~ Vegetariskt
Välj mellan ris, bulgur, pommes frites, klyftpotatis  

eller salladsbädd. Serveras med tzatziki, sallad & bröd 

SouvLAki LAhAnikon • Två grillade grönsakssouvlaki 129:-
piAto LAhAniko • Vegetarisk mix med grillat grönsakssouvlaki, grillad 169:-
halloumi & vinbladsdolmar

SALAteS  ~ Sallader
choriAtiki • Grekisk sallad med fetaost & kalamataoliver 135:-
hALLoumi SALAtA • Halloumisallad med pinjenötter, solrosfrön & soltorkade tomater 149:- 
kotopouLo SALAtA • Kycklingsallad med två kycklingfilé souvlaki 149:-

epidorpiA  ~ Desserter
krémA • Vaniljglass serveras med chokladsås, bär & våffelpinne 69:-
bAkLAvAS • Valnötsfylld filodegsbakelse i flera lager serveras med vaniljglass 79:-
SokoLAtA • Varm chokladbakelse med flytande chokladfyllning serveras 89:-
med vaniljglass & bär
coco krémA • Kokosglass med rivna kokosbitar, serveras i ett halvt kokosnötsskal 89:-



 kAféS  ~ Kaffe
kAffe / te  25:-
eSpreSSo • Singel / dubbel 25:- / 35:-
cAppuccino •  30:-
cAfe mAcchiAto •  30:-
cAfe LAtte •  35:-

 Avec 4 cL 6 cL

grönStedt monopoLe •  75:- 109:-
XAnté • Päroncognac   69:- 95:-
metAXA***** •  85:- 119:-
cALvAdoS •  85:- 119:-

 WhiSky  4 cL 6 cL

fAmouS grouSe •   69:- 95:-
j.W. red LAbeL •  69:- 95:-
j.W. bLAck LAbeL •   85:- 119:-
gLenfiddich •  69:- 95:-
jAck dAnieLS •  69:- 95:-
chivAS regAL •  85:- 119:- 

 Likör 4 cL 6 cL

bAiLeyS •  65:- 89:-
cointreAu •  65:- 89:-
hAvAnA cLub • Mörk   65:- 89:-
kAhLúA •  65:- 89:-

 kAffedrinkAr      4 cL 6 cL

greek coffee • Kaffe, Metaxa, Ouzo & grädde   79:- 109:-
iriSh coffee • Kaffe, Jameson & grädde   79:- 109:-
bAiLeyS coffee • Kaffe, Baileys & grädde   79:- 109:-

 drinkAr  4 cL 6 cL

yAmAS • Greklands nationaldryck Ouzo mixas med färsk mynta & lime 79:- 109:-
dynAmi • Metaxa serveras med färsk lime, färsk mynta & ginger ale 79:- 109:-
gin & tonic •    79:- 109:-
fideL cAStro • Mörk rom, pressad lime & ginger ale 79:- 109:-
cubA Libre • Rom & pepsi 79:- 109:-
Seven rAzz • Bacardi razz, lime & 7up 79:- 109:-
vodkA redbuLL •  89:- 119:-

Fråga gärna serveringspersonalen för andra aktuella drinkar.



08-21 83 25
Fullständiga rättigheter
www.grekiska.se
kungshallen@grekiska.se  

vAnLigA ord

Hej Yassou
Godmorgon/goddag Kalimera
Godkväll Kalispera
Godnatt Kalinichta
Adjö Andio
Idag Simera
Tack Efcharisto
Ja Ne
Nej Ochi
Ursäkta Signomi
Vatten Nero
Öl Birra
Vin Krasi
Okej Endaxi
En fråga Ena zito

brA Att vetA

Telefon Tilefono
Laddare Fortisti
Dator Ypologisti
Restaurang Estiatorio
Toalett Toualeta

frASer i vArdAgen

Hur mår du? Ti kanis?
Bra & du? Kala esi!
Bra tack! Kala efcharisto!
Mycket bra! Poli kala!
Vad heter du? Pos se lene?
Jag heter... Me lene...
Jag är från Sverige Ime apo ti Souidia
Jag vill betala Thelo na pliroso

mAt & i reStAurAngen

Grill Psistaria
Spett Souvlaki
Ris Ryzi
Pommes frites Patates tiganites
Bulgur Pligouri
Kniv & gaffel Machairi kai pirouni
Servett Petseta
Tallrik Plaka
Ett glas Ena potiri
Barnmeny Paidiko menou
Leksaker Paichnidia

Lär dig  
    grekiska  
       med oSS!


