
Rådhuset
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!

APRIL 2018



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.

ApeRitifs
Saint tropez - Martini Rosso, zingo & en pressad apelsinklyfta. 79:-/glas
martini mint - Martini Bianco, färsk mynta & färskpressad lime. 79:-/glas
martini metz - Martini Rosso, ginger ale & en pressad apelsinklyfta. 79:-/glas
ouzo - Klassisk grekisk aperitif.   19:-/cl
Campari   16:-/cl
martini roSSo   12:-/cl
martini bianCo 12:-/cl
martini - Extra dry. 12:-/cl

Läsk
LäSk - Pepsi, Pepsi Max, Zingo, 7up, Ramlösa. 30 cl 35:-

fAtöL
CarLSberg hof - Mellanöl.  59:-
faLCon export  59:-
Staropramen   62:-

fLAsköL
StavroS - Vår egna närbrygda öl. En ljus ekologisk lager med balanserad 33 cl 69:-
beska & pigga fruktiga humletoner.
mythoS - Grekisk öl. 50 cl 72:-
erdinger weiSSbier hefe - Veteöl. 50 cl 75:-
erikSberg 50 cl 65:-
birra poretti 33 cl 57:-
brookLyn eaSt ipa 35,5 cl 62:-
Corona 35,5 cl 59:-
brookLyn brown aLe 35,5 cl 62:-
CarLSberg non-aLCo - Alkoholfri öl. 33 cl 39:-
prippS bLå - Lättöl. 33 cl 35:-

CideR
SomerSby - Flera smaker. 33 cl 59:-
xide - Flera smaker. 27,5 cl 69:-



ORektikA ~ föRRätteR
SkordopSomo - Grillat vitlöksbröd. 49:-
tzatziki - Yoghurtdipp med gurka, vitlök & olivolja. 49:-
meLintzanoSaLata - Aubergineröra. 55:-
revithia - Krämig kikärtsröra. 55:-
kopaniSti - Starkkryddad fetaoströra. 65:-
doLmadeS - Risfyllda vinbladsdolmar. 55:-
Choriatiki - Grekisk sallad med fetaost & kalamataoliver. 65:-
ankinara - Marinerade kronärtskockor. 55:-
tiropitakia - Friterade fetaostrullar. 65:-
Saganaki feta - Friterad panerad fetaost. 69:-
haLLoumi - Grillad cypriotisk ost. 69:-
midia - Frästa grönskalsmusslor i vitlökssmör. 75:-
CaLamareS - Lättpanerade bläckfiskringar serveras med chiliaioli. 75:-
garideS - Grillade vitlöksmarinerade tigerräkor serveras med chiliaioli. 85:-
pikiLia oretikon - En mix av 4 utvalda förrätter:  199:-
Grillat vitlöksbröd, grekisk sallad, tzatziki & halloumi.
pikiLia tiri - En ostmix av:   209:-
Grillad halloumi, saganaki, fetaoströra & fetaostrullar. 
pikiLia thaLaSSina - En skaldjursmix av:   229:-
Calamares, grönskalsmusslor, tigerräkor & vitlöksbröd.  

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

fLäSkkarré   145:- (39:-)
kyCkLingfiLé  155:- (45:-)
nötfärS  159:- (49:-)
Starkkryddad nötfärS - Med grillad chilipaprika & tomat. 165:- (49:-)
fLäSkfiLé  179:- (55:-)
LammfiLé  209:- (65:-)
mix - Välj två olika alternativ:  169:- 
Souvlaki från ovan, laxfilé souvlaki, grönsakssouvlaki,  
calamares, gyros eller halloumi.
extra grönSakSSouvLaki   39:-

extRA såseR
tzatziki 15:- tomatSaLSa 15:- hummerSåS 15:-
gyroSSåS 15:-  ChiLiaioLi 15:- bearnaiSeSåS 15:-

Extra 
spett:



speCiAL piAtA ~ speCiALRätteR
Välj mellan ris, bulgur, pommes frites, klyftpotatis eller salladsbädd.

koLgriLLenS SpeCiaLitet - Lammfilé souvlaki, fläskfilé souvlaki, kycklingfilé 269:-
souvlaki, calamares & grönsakssouvlaki. Serveras med tzatziki & tomatsalsa.
afrodite - Kycklingfilé souvlaki, fläskfilé souvlaki, nötfärs souvlaki, 259:- 
gyros & grönsakssouvlaki. Serveras med tzatziki & tomatsalsa.
bifteki gemiSto - Fetaostfylld nötfärsbiff med grillad sparris & tomat.  219:-
Serveras med tzatziki & tomatsalsa.
paidakia SharaS - Lammracks med grillad sparris & tomat. Serveras med tzatziki. 249:-
brizoLa - Entrecôte (Aberdeen Black från Australien) serveras med  259:-
grillade grönsaker & bearnaisesås.
kontra fiLeto - Ryggbiff med kappa (Aberdeen Black från Australien) 249:-
serveras med grillade grönsaker & bearnaisesås.
fiLeto a La greCo - Oxfilé (Aberdeen Black från Australien) serveras med 289:-
grillade grönsaker & bearnaisesås.

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 gyrossås. 139:- 
gyroS kotopouLo - Strimlad kycklingfilé serveras med gyrossås. 139:- 
mouSSaka - Traditionell grekisk aubergine-, potatis- & nötfärsgratäng 139:-
med bechamelsås. Serveras med tzatziki & fetaost.
Spitiko kotopouLo - Grillad kycklingbröstfilé med grönsakssouvlaki. 155:- 

BuRGeRiAki ~ hAmBuRGARe
Våra hamburgare är självklart kolgrillade & serveras med 

pommes frites, grillad majskolv samt pickles.

kLaSSikoS burger - Ca 200g av vår egna nötfärs med dressing, sallad,  149:-
lök, tomat & ost.
eLLiniki burger - Ca 200g av vår egna nötfärs med tzatziki, fetaoströra,  159:-
sallad & grillade grönsaker. 
kotopouLo burger - Ca 180g kycklingfiléburgare med grillad halloumi, 159:-
chiliaioli, sallad & grillade grönsaker.



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 
Välj mellan ris, bulgur, pommes frites, klyftpotatis eller salladsbädd.

CaLamareS - Lättpanerade bläckfiskringar serveras med chiliaioli & grillad citron. 155:-
SoLomoS SouvLaki - Laxfilé souvlaki serveras med hummersås & grillad citron.  185:-
garideS SharaS - Vitlöksmarinerade tigerräkor serveras med tzatziki  199:-
& grillad citron.
poSeidon - Laxfilé souvlaki, tigerräkor, calamares, grönskalsmusslor &  269:- 
grönsakssouvlaki. Serveras med tzatziki & chiliaioli.

ChORtOfáGOs ~ veGetARiskt
Välj mellan ris, bulgur, pommes frites, klyftpotatis eller salladsbädd.  

Serveras med tzatziki, sallad & bröd (gäller ej Halloumi burger).

SouvLaki Lahanikon - Två grillade grönsakssouvlaki. 135:-
piato Lahaniko - Vegetarisk mix med grillat grönsakssouvlaki, grillad 155:-
halloumi & vinbladsdolmar.
haLLoumi burger - Grillad halloumi med chiliaioli, sallad & grillad paprika  149:-
samt tomat. Serveras med grillad majskolv, pickles & pommes frites.

sALAtes ~ sALLAdeR
Choriatiki - Grekisk sallad med fetaost & kalamataoliver. 139:-
haLLoumi SaLata - Halloumisallad med pinjenötter, solrosfrön &  145:-
soltorkade tomater.

epidORpiA ~ desseRteR
giaourti - Grekisk yoghurt med honung & valnötter. 59:-
kréma - Vaniljglass serveras med chokladsås, bär & våffelpinne. 59:-
Sorbet - Fråga oss om dagens aktuella smak. 59:- 
bakLavaS - Valnötsfylld filodegsbakelse serveras med vaniljglass. 79:-
SokoLata - Varm chokladfondant med flytande chokladfyllning serveras 79:-
med vaniljglass & bär.
Creme bruLee - Traditionell krämig creme brulee med karamelliserat täcke. 79:-



 kAffe
kaffe/te   29:-
eSpreSSo   Singel/Dubbel 25:-/35:-
CappuCCino   39:-
Cafe maCChiato   39:-
Cafe Latte   39:-
 AveC
metaxa*****    19:-/cl
CaLvadoS    22:-/cl 
xanté - Päroncognac.    22:-/cl
grönStedt monopoL   23:-/cl

 Whisky 
JameSon    19:-/cl
the famouS grouSe    21:-/cl
ChivaS regaL 12 yo  23:-/cl
J.w. bLaCk LabeL    25:-/cl
gLenfiddiCh 12 yo  28:-/cl

 LiköR
baiLeyS    16:-/cl
kahLúa   18:-/cl 
Likör 43  18:-/cl
Cointreau   21:-/cl

 kAffedRinkAR 4 CL

gkb Coffee - Kaffe, Likör 43, Baileys & grädde.  99:-
greek Coffee - Kaffe, Metaxa, Ouzo & grädde.   99:-
iriSh Coffee - Kaffe, Jameson & grädde.    99:-
baiLeyS Coffee - Kaffe, Baileys & grädde.    99:-
kaffe karLSSon - Kaffe, Baileys, Cointreau & grädde. 99:-
amaretto Coffee - Kaffe, Amaretto & grädde.   99:-

 dRinkAR 4 CL

yamaS - Greklands nationaldryck Ouzo mixas med färsk mynta & lime. 99:-
dynami - Metaxa serveras med färsk lime, färsk mynta & ginger ale. 99:-
gin & toniC   99:-
fideL CaStro - Mörk rom, pressad lime & ginger ale. 99:-
LynChburg Lemonade - Jack Daniel´s, Triple sec, citronjuice & 7up. 99:-
Seven razz - Bacardi razz, lime & 7up.  99:-
vodka redbuLL    109:-

08-650 02 99
www.grekiska.se
radhuset@grekiska.se  
fullständiga rättigheter

Fråga gärna serveringspersonalen för andra aktuella drinkar.


