
Örebro

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 www.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!



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 39:-
TzaTziki • Yoghurtdipp med gurka, vitlök & olivolja 45:-
ChoriaTiki • Grekisk sallad med fetaost & kalamataoliver 65:-
dolmadeS • Risfyllda vinbladsdolmar 59:-
TiropiTakia • Friterade fetaostrullar serveras med tzatziki 65:-
Saganaki • Friterad lagrad ost 72:-
halloumi • Grillad cypriotisk ost 72:-
CalamareS • Panerade bläckfiskringar 69:-
garideS • Vitlöksmarinerade tigerräkor serveras med tzatziki 79:-

orekTika  ~ Förrätter

poTó  ~ Dryck

aperiTifS  
Saint tropez • Martini rosso, 79:-/glas 
zingo & en pressad apelsinklyfta
Martini Metz • Martini rosso, 79:-/glas 
ginger ale & en pressad apelsinklyfta

                                                        4Cl 6Cl

ouzo • 76:- / 109:-
tequila • 76:- / 109:-
JägerMeiSter • 76:- / 109:-
Vodka • 76:- / 109:- 

Cider
SomerSby • Diverse smaker 33 cl 49:-
Xide • Diverse smaker 27,5 cl 49:-

flaSköl
MythoS • Grekisk öl 50 cl  65:-
erikSberg •  50 cl 65:-
CarlSberg export •  33 cl 49:-
StaropraMen granat •  33 cl 49:-
kilkenny • Mörk öl 33 cl 49:-
CarlSberg hof •  33 cl 42:-
CarlSberg non-alCo •  33 cl 39:-
läTTöl • Pripps blå 33 cl 25:-

läSk 
iSvaTTen •  7:-
läSk • Pepsi, Pepsi Max, Zingo, 7up 30 cl 25:-



= Vegetariskt = Starkkryddad

kýrio piáTo  ~ Varmrätter

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 •  135:-  (41:-)
kyCklingfilé •  157:-  (47:-)
nöTfärS •  149:-  (45:-)
STarkkryddad nöTfärS • Med grillad chilipaprika & tomat 155:-  (45:-)
fläSkfilé •  169:-  (49:-)
lammfilé •  179:-  (55:-)
miX • Välj två olika alternativ: souvlaki från ovan, grönsakssouvlaki, 159:- 
calamares, tigerräkor eller gyros (fläskkarré eller kycklingfilé)
eXTra grönSakSSouvlaki •  41:-

SpeCial piaTa  ~ Specialrätter
Välj mellan ris, bulgur, pommes frites, klyftpotatis eller salladsbädd

kolgrillenS SpeCialiTeT • Lammfilé souvlaki, fläskfilé souvlaki, kycklingfilé  239:-
souvlaki, calamares & grönsakssouvlaki. Serveras med tzatziki & tomatsalsa 
afrodiTe • Kycklingfilé souvlaki, fläskfilé souvlaki, nötfärs souvlaki,  229:- 
gyros & grönsakssouvlaki. Serveras med tzatziki & tomatsalsa
koS • Kycklingfilé souvlaki, nötfärs souvlaki, lammracks, gyros &  219:- 
grönsakssouvlaki. Serveras med tzatziki & tomatsalsa
mykonoS • Kycklingfilé souvlaki, nötfärs souvlaki, gyros, vinbladsdolmar &  219:- 
grönsakssouvlaki. Serveras med tzatziki & tomatsalsa
TriSS i filéer • Kycklingfilé-, fläskfilé- & lammfilé souvlaki serveras med tzatziki  199:-
paidakia SharaS • Lammracks serveras med tzatziki  199:-
brizola • Entrecôte serveras med bearnaisesås & rödvinssås  219:-
konTra fileTo • Ryggbiff serveras med bearnaisesås & rödvinssås  219:-
fileTo a la greCo • Oxfilé souvlaki serveras med bearnaisesås   249:-

eXTra SåSer
  bearnaiSeSåS  15:-  TomaTSalSa     15:- 
  aioli   15:-  ajvar      15:-
  TzaTziki  15:-  



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 125:- 
gyroS koTopoulo • Strimlad kycklingfilé 125:- 
mouSSaka • Traditionell grekisk aubergine-, potatis- & nötfärsgratäng med 139:-
bechamelsås. Serveras med tzatziki & fetaost
klaSSikoS burger • Ca 200g av vår egna nötfärs med dressing, sallad, lök,  139:-
tomat & ost. Serveras med pommes frites

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 • Panerade bläckfiskringar serveras med tzatziki 149:-
SolomoS • Laxfjäril serveras med hollandaisesås 169:-
garideS SharaS • Vitlöksmarinerade tigerräkor serveras med tzatziki 189:- 

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

eller salladsbädd. Serveras med tzatziki, sallad & bröd 
dolmadeS • Risfyllda vinbladsdolmar 119:-
Souvlaki lahanikon • Två grillade grönsakssouvlaki 119:-
piaTo lahaniko • Vegetarisk mix med grillat grönsakssouvlaki, grillad 159:-
halloumi & vinbladsdolmar

SalaTeS  ~ Sallader
ChoriaTiki • Grekisk sallad med fetaost & kalamataoliver 125:-
koTopoulo SalaTa • Kycklingsallad med två kycklingfilé souvlaki 157:-

epidorpia  ~ Desserter
kréma • Gammaldags vaniljglass serveras med frukt 69:-
baklavaS • Valnötsfylld filodegsbakelse i flera lager serveras med vaniljglass 69:-
eXoTiSk SorbeT • 69:-
Creme brulee • Traditionell krämig creme brulee med karamelliserat täcke 79:-

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

Serveras med tzatziki, sallad & bröd 
Souvlaki • Kycklingfilé, fläskkarré eller nötfärs 69:-
gyroS • Strimlad fläskkarré eller kycklingfilé 69:-



Fråga gärna serveringspersonalen för andra aktuella drinkar

 kaféS  ~ Kaffe
kaffe / Te •   25:-
eSpreSSo •   Singel / dubbel 25:- / 35:-
CappuCCino •   30:-
Cafe laTTe •   35:-

 aveC 4 Cl 6 Cl

XanTé • Päroncognac    65:- 89:-
grönSTedT monopole •   76:- 109:-
meTaXa***** •   76:- 109:-

 WhiSky  4 Cl 6 Cl

j.W. red label •    76:- 109:-
jameSon •   76:- 109:-
granT´S •   76:- 109:-
ChivaS regal •  89:- 129:-
boWmore • Single malt  89:- 129:-
laphrog • Single malt  89:- 129:-

 likör 4 Cl 6 Cl

baileyS •   69:- 99:-
drambuie •   76:- 109:-
CoinTreau •   76:- 109:-

 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

gin & ToniC •  89:- 119:-
Cuba libre • Rom & cola  89:- 119:-
Seven razz • Bacardi razz, lime & 7up  89:- 119:-
vodka redbull •  89:- 119:-



019-12 12 33
Fullständiga rättigheter
www.grekiska.se
orebro@grekiska.se  

vanliga ord
Hej Yassou
Godmorgon/goddag Kalimera
Godkväll Kalispera
Godnatt Kalinichta
Adjö Andio
Idag Simera
Tack Efcharisto
Ja  /  Nej Ne  /  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!


