
Västerås
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!

JUNI 2017



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

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

Fatöl
CarlSberg export 40 cl 59:-
Staropramen 40 cl 62:-

Flasköl
mythoS - Grekisk öl. 50 cl 69:-
erikSberg 50 cl 65:-
CarlSberg hof 33 cl 52:-
brooklyn - East IPA. 35,5 cl 59:-
Corona extra 35,5 cl 55:-
guinneSS - Extra Stout. 33 cl 59:-
Carnegie - Kellerbier Lager. 33 cl 59:-
Carnegie - 100w IPA. 33 cl 59:-
non-alCoholiC beer - Alkoholfri öl. 33 cl 45:-
prippS blå - Lättöl. 33 cl 32:-

lättdrycker
läSk - Pepsi, Pepsi Max, Zingo, 7up. 40 cl 32:-
mineralvatten 33 cl 32:- 
JuiCe  29:-

aperitiFs
ouzo  17:-/cl
Campari   15:-/cl
martini roSSo   15:-/cl
martini bianCo 15:-/cl
Dubonnet 14:-/cl

cider & alkoläsk
SomerSby Sparkling roSé  33 cl 59:-
SomerSby pear 33 cl 59:-
xiDe - Flera smaker. 27,5 cl 62:-

poto ~ dryck



orektika ~ Förrätter
SkorDopSomo - Vitlöksbröd. 39:-
tzatziki - Yoghurtdipp med gurka, vitlök & olivolja. 45:-
Choriatiki - Grekisk sallad med fetaost & kalamataoliver. 75:-
halloumi - Kolgrillad cypriotisk ost. 75:-
oktapoDi - Kolgrillad bläckfiskarm med chiliaioli. 95:-
tiropitakia - Friterade fetaostfyllda rulader. 59:-
miDia axniSta - Vitlöksfrästa grönskalsmusslor. 85:-
Saganaki feta - Friterad panerad fetaost. 69:-
melintzanoSalata - Krämig aubergineröra. 65:-
kopaniSti - Fetaost- & chilicreme. 59:-
Saganaki tiri - Stekt lagrad Graviera hårdost. 75:-
piato mezeDeS - Gäller för minst 2 personer. 179:-/pers
Tzatziki, aubergineröra, grekiska oliver, fetaostfyllda rulader, 
bläckfiskringar, vinbladsdolmar & halloumi.

souVlaki ~ Grillspett
Två spett ingår i varje portion. Serveras tzatziki & ugnsrostade rotfrukter. 

Välj mellan ris, bulgur, pommes frites, klyftpotatis eller grönsallad. 
Pris för extra spett anges inom parantes.

fläSkkarré   159:- (49:-)
kyCklingfilé  179:- (55:-)
nötfärS  169:- (52:-)
StarkkryDDaD nötfärS 169:- (52:-)
fläSkfilé  179:- (59:-)
lammfilé  189:- (69:-)
mix grill - Ditt val av två grillspett.   179:- 
extra grönSakSSouvlaki   35:-

tillbehör & såser
grönSallaD 35:-  paprikaröra 19:-
pommeS friteS 35:- vitlökSSmör 19:- 
klyftpotatiS 35:- bearnaiSeSåS 19:- 
grillaD maJSkolv 35:- CognaC & pepparSåS 19:- 
kryDDig korv 35:- röDvinSSåS 19:-
  Chiliaioli 19:-



piato kreatikon ~ rätter Från träkolsGrillen
Till alla kötträtter ingår ett val av tillbehör:

Klyftpotatis, pommes frites, grönsakssouvlaki eller grönsallad.

piato hellaS - Gäller för minst 2 personer. 309:-/pers
En variation av kolgrillat kött som serveras på bräda. Ryggbiff, lammracks, 
fläskkarré, majskycklingfilé, kryddig korv, ugnsrostade rotfrukter, grillad 
majskolv, rödvinssås & bearnaisesås med ditt val av tillbehör.

kolgrillenS SpeCialitet - Lammfilé souvlaki, fläskfilé souvlaki, kycklingfilé 249:-
souvlaki, calamares & grönsakssouvlaki med tzatziki.

paiDakia SharaS - 350g Lammracks med rödvinssås, ugnsrostade 289:-
rotfrukter & grillad majskolv. 

kontra fileto - 250g Ryggbiff med kappa, grillad majskolv, 279:-
kvisttomater, rödvinssås & bearnaisesås.

fileto a la greCo - 250g Oxfilé med cognac- & pepparsås, kvisttomater & 289:-
vitlöksfrästa champinjoner.

kotopoulo Du Chef - 200g Majskycklingfilé med pikant tomatsås,    185:-
fetaostcreme & grillade grönsaker.

Greek Grill dinner  419:-/pers
köketS trerätterSmeny - Gäller för minst 2 personer. 

förrätt - Traditionell grekisk bondsallad med hembakat surdegsbröd.

varmrätt - Piato hellas för sällskapet att dela på. En variation av kolgrillat kött
som serveras på bräda. Ryggbiff, lammracks, fläskkarré, majskycklingfilé, 

kryddig korv, ugnsrostade rotfrukter, grillad majskolv, 
rödvinssås & bearnaisesås med ditt val av tillbehör: 

Klyftpotatis, pommes frites, grönsakssouvlaki eller grönsallad.

efterrätt - Creme brulée med färska hallon.

pio zesta piata ~ Fler Varmrätter

gyroS - Strimlad fläskkarré i pitabröd med grönsallad, tzatziki & pommes frites. 159:- 
mouSSaka - Traditionell grekisk aubergine-, potatis- & köttfärsgratäng. 169:-
Serveras med pikant tomatsås & tzatziki. 
piato lahaniko - Vegetarisk tallrik med grillad grönsakssouvlaki, grillad  179:-
halloumi & vinbladsdolmar. Serveras med tzatziki & bulgur.

burGeriaki ~ hamburGare
Våra hamburgare är självklart kolgrillade & serveras

med pommes frites, grillad majskolv samt pickles.

klaSSikoS burger - Ca 200g av vår egna nötfärs med vår hemgjorda 125:-
dressing, sallad, lök, tomat & ost.
kotopoulo burger - Ca 180g kycklingfiléburgare med grillad halloumi,  129:-
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 

Till alla fisk-, och skaldjursingår ett val av tillbehör:
Klyftpotatis, pommes frites, grönsakssouvlaki eller grönsallad.

xifiaS SharaS - 200g Svärdfisk med ugnrostade rotfrukter, grillad 229:-
citron & lime- ingefära majo.
SolomoS - 200g Laxfilé med soltorkad tomatcremé, sparris & grillade grönsaker.  209:-
gariDeS SharaS - Vitlöksmarinerade tigerräkor med grillade grönsaker,  229:-
grillad citron & lime- ingefära majo.
CalamareS - Lättpanerade bläckfiskringar med grönsallad & tzatziki.  195:-

burGeriaki ~ hamburGare

elliniko burger - 200g Vår egna nötfärsburgare med tzatziki,  169:-
fetaoströra, grönsallad, majskolv, pickles & pommes frites. 
halloumi burger - 200g Grillad halloumi med chiliaioli, grönsallad,   159:-
grillad paprika och pommes frites. 

salates ~ sallader

Choriatiki - Grekisk sallad med fetaost & kalamataoliver. 159:-
halloumi Salata - Grillad halloumi med grönsallad, soltorkade tomater,  169:-
tzatziki & solrosfrön.

epidorpia ~ desserter
Creme brulée - Traditionell krämig creme brulee med karamelliserat täcke. 85:-
baklavaS - Valnötsfylld filodegsbakelse med frukter & vaniljglass. 75:-
tigato pagoto - Frasig friterad vaniljglass med ringlad sirap & bär. 79:-
aSpri Sokolata - Vit chokladmousse med halloncoulis, havrecrunch & färsk hallon. 75:-
Sokolata - Varm chokladfondant serveras med halloncoulis, vaniljglass & bär. 89:-



 kaFes ~ kaFFe 
kaffe / te  26:-
eSpreSSo    25:-
Dubbel eSpreSSo    32:-
CappuCCino  32:-
frappe - Grekiskt iskaffe 36:-
Cafe latte  36:-
 coGnac per Cl
metaxa *****   25:-
xanté poire au CognaC  19:-
grönSteDt vS ***  23:-
martell vS ***  23:-
henneSey  25:-

 Grappa per Cl
grappa Di aglianCo   19:-

 likörer per Cl
baileyS 17:-
amaretto  18:-
Drambuie  18:-
Cointreau  18:-
likör 43  17:-
SambuCa ramazotti  19:-

 Whisky per Cl
aberlour 12 yo 27:-
the famouS grouSe 12 yo 23:-
J.w. blaCk label  22:-
laphroaig 10 yo  25:-
ChivaS regal 12 yo  25:-
the glenlivet 12 yo  25:-
JameSon  20:-

 kaFFedrinkar 5 Cl
greek Coffee - Kaffe, Metaxa, Ouzo & grädde. 99:-
iriSh Coffee - Kaffe, Jameson & grädde.   99:-
baileyS Coffee - Kaffe, Baileys & grädde.  99:-
frappe baileyS - Iskaffe, Baileys & mjölk. 99:-
Café orange - Cointreau, kaffe & grädde.  99:-
kaffe karlSSon - Kaffe, Baileys, Cointreau & grädde.  99:-

 calVados & bourbon per Cl
CalvaDoS buSnel vSop  24:-
four roSeS Single barrel  22:-

 snaps & akVaVit per Cl
abSolut voDka  19:-
JägermeiSter  18:-
Skåne akvavit  15:-
 tequila per Cl
olmeCa tequila blanCo  19:-
olmeCa tequila repoSaDo  22:-

021-13 80 50
www.grekiska.se
vasteras@grekiska.se  
fullständiga rättigheter


