
019-12 12 33 

Öppettider 
Mån-tor 11-22
Fredag  11-23
Lördag  12-23
Söndag  12-21

Lunch helgfria vardagar 11-14

Klostergatan 17, Örebro 
orebro@grekiska.se

Grekiska kolgrillsbaren är en restaurangkedja 
som finns på flera orter. För mer information, 

besök gärna vår hemsida:
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.
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TH

E ORIGINAL

Välkommen till 
Grekiska kolgrillsbaren. 
Hos oss får du alltid din 
mat direkt från grillen, 
härligt kryddad och med 
färger som väcker 
medelhavssommaren till 
liv, oavsett årstid. 

I din hand håller du vår 
avhämtningsmeny. Studera 
den i lugn och ro, märk att 
vi erbjuder dig något utöver 

det vanliga: frestande grekisk 
sommarmat, nyttig och hälsosam 
samt grillad på äkta träkol till

ett förmånligt pris!

Följ 
oss!



En bit av Medelhavet i Örebro

orektika ~ fÖrrätter
Skordopsomo - Grillat vitlöksbröd.  29:-
Tzatziki - Yoghurtdipp på gurka, vitlök & olivolja.  35:- 
Choriatiki - Grekisk sallad med fetaost & kalamataoliver.  55:- 
Dolmades - Risfyllda vinbladsdolmar.  50:-
Tiropitakia - Friterade fetaostrullar med tzatziki.  52:-
Saganaki tiri - Panerad friterad lagrad ost 55:-
Halloumi - Grillad cypriotisk ost.  55:-
Calamares - Panerade bläckfiskringar.  52:-
Garides - Grillade vitlöksmarinerade tigerräkor.  55:-

Souvlaki ~ grillSpett
Välj mellan ris, bulgur, pommes frites, eller 

klyftpotatis. Tzatziki, sallad & bröd samt  
två spett ingår i varje portion.

Fläskkarré    109:- 39:-
Kycklingfilé    119:- 44:-
Nötfärs    115:- 41:-
Starkkryddad nötfärs - Med grillad 119:- 41:- 
chilipaprika & tomat.
Fläskfilé   135:- 47:-
Lammfilé   149:- 49:-
Mix - Välj två olika alternativ: souvlaki från ovan,  125:-
grönsakssouvlaki, calamares, gyros eller tigerräkor.
Extra grönsakssouvlaki   35:-

pio zeStá piáta ~ fler varmrätter
Välj mellan ris, bulgur, pommes frites, eller klyftpotatis (gäller ej 

Moussaka & Klassikos burger). Tzatziki, sallad & bröd ingår.
Gyros - Strimlad fläskkarré. 109:-
Kyckling gyros - Strimlad kycklingfilé. 109:- 
Moussaka - Traditionell grekisk aubergine-, potatis- 119:-
& nötfärsgratäng med bechamelsås samt tzatziki & fetaost.
Klassikos burger - Ca 200g av vår egna nötfärs med  119:-
dressing, sallad, lök, tomat & ost samt pommes frites.

Special piata ~ Specialrätter
Välj mellan ris, bulgur, pommes frites eller klyftpotatis.

Kolgrillens specialitet 189:-
Lammfilé souvlaki, fläskfilé souvlaki, kycklingfilé 
souvlaki, calamares & grönsakssouvlaki med 
tzatziki & tomatsalsa. 
Afrodite  179:-
Kycklingfilé souvlaki, fläskfilé souvlaki, nötfärs souvlaki, 
gyros & grönsakssouvlaki med tzatziki & tomatsalsa. 
Kos  169:-
Lammracks, kycklingfilé souvlaki, nötfärs souvlaki, gyros 
& grönsakssouvlaki med tzatziki & tomatsalsa.
Mykonos  169:-
Kycklingfilé souvlaki, nötfärs souvlaki, gyros, 
grönsakssouvlaki & vinbladsdolmar med tzatziki 
& tomatsalsa.
Triss i filéer 159:-
Lammfilé-, fläskfilé- & kycklingfilé souvlaki med tzatziki. 
Paidakia sharas  159:-
Lammracks med tzatziki.
Brizola  169:-
Entrecôte med bearnaisesås & rödvinssås.
Kontra fileto 169:-
Ryggbiff med bearnaisesås & rödvinssås.
Fileto a la greco  199:-
Oxfilé souvlaki med bearnaisesås.

chortofágoS ~ vegetariSkt
Välj mellan ris, bulgur, pommes frites, eller 

klyftpotatis. Tzatziki, sallad & bröd ingår.
Souvlaki lahanikon - Två vegetariska 99:- 
grönsakssouvlaki.
Choriatiki - Grekisk sallad med fetaost & kalamataoliver. 99:-
Dolmades - Risfyllda vinbladsdolmar. 94:- 
Piato lahaniko - Vegetarisk mix med grillat  135:-
grönsakssouvlaki, grillad halloumi & vinbladsdolmar.

thalaSSina ~ fiSk & Skaldjur
Våra räkor 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 eller klyftpotatis.
Solomos - Kolgrillad laxfjäril med hollandaisesås. 139:- 
Calamares - Panerade bläckfiskringar med tzatziki.  109:-
Garides sharas - Vitlöksmarinerade tigerräkor  139:-
med tzatziki.

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

Tzatziki, sallad & bröd ingår.
Souvlaki - 1 grillspett ingår i varje portion.
Fläskkarré 65:-
Kycklingfilé 65:-
Nötfärs 65:-
Gyros - Strimlad fläskkarré eller kycklingfilé. 65:-

extra SåSer & dryck
Såser - Tzatziki, ajvar, aioli, bearnaisesås, tomatsalsa. 12:-/st
Dryck - 33 cl 15:-

Extra
spett

Santorini


