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

Aperitifs
12:-/cl
99:-/5cl
99:-/5cl
19:-/cl
19:-/cl
19:-/cl
59:-

Martini bianco
Dry martini - Gin, Martini & oliv.
Vodka martini - Vodka, Martini & oliv.
Ouzo - Klassisk grekisk aperitif.
Tequila
Jägermeister
Somersby - Päron.

Läsk
Läsk - Pepsi, Pepsi Max,
Zingo, 7up.

Liten Stor
22:- 35:-

Fatöl

Carlsberg export

40 cl

59:-

Flasköl
Stavros - Vår egna närbryggda öl. En ljus ofiltrerad lageröl i
tjeckisk stil med balanserad beska.
Mythos - Grekisk öl.

Eriksberg
Falcon export
Tuborg guld
Carlsberg hof - Mellanöl. ECO
Corona
Staropramen
Brooklyn east ipa
Carlsberg non-alco - Alkoholfri öl.
Lättöl
Allergideklaration

Scanna QR-koden eller läs på vår hemsida grekiska.se/mat.
Om du känner dig osäker, tveka inte
att fråga personalen om hjälp.
APR 2019

33 cl

65:-

50 cl
50 cl
50 cl
50 cl
33 cl
35,5 cl
33 cl
35,5 cl
33 cl
33 cl

69:65:65:65:52:59:59:65:39:35:-

Mezedes ~ Smårätter
Skordopsomo - Grillat vitlöksbröd.
Tzatziki - Yoghurtdipp med gurka, vitlök & olivolja.
Melintzanosalata - Aubergineröra.
Revithia - Krämig kikärtsröra.
Kopanisti - Starkkryddad fetaoströra.
Jalapeño tiri - Panerade ostbollar med jalapeno.
Dolmades - Risfyllda vinbladsdolmar.
Choriatiki - Grekisk sallad med fetaost & kalamonoliver.
Tiropitakia - Friterade fetaostrullar.
Saganaki feta - Friterad panerad fetaost.
Halloumi - Grillad cypriotisk ost.
Calamares - Lättpanerade bläckfiskringar.
Scampi - Panerade torpedräkor.
Garides - Grillade vitlöksmarinerade tigerräkor.
Pikilia oretikon - En mix av 6 utvalda förrätter:

45:45:55:49:65:59:55:69:59:65:67:69:72:79:259:-

Tzatziki, vinbladsdolmar, saganaki, calamares, scampi & halloumi.

Vanliga

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
Kycklingfilé
Nötfärs
Starkkryddad nötfärs - Med grillad chilipaprika & tomat.
Fläskfilé
Lammfilé
Mix - Välj två olika alternativ:
souvlaki från ovan, laxfilé souvlaki, grönsakssouvlaki,
calamares, scampi, gyros, halloumi.

Gyrossås
15:Chiliaioli
15:Pommes frites 30:-

145:155:159:165:179:189:175:-

(40:-)
(42:-)
(45:-)
(45:-)
(50:-)
(55:-)

Extra

tillbehör

Tomatsalsa
Fetaost
Ris/Bulgur

15:20:30:-

Bearnaisesås
Halloumi

Yassou
Kalimera
Kalispera
Kalinichta
Andio
Simera
Efcharisto
Ne / Ochi
Signomi
Nero
Bira
Krassi
Endaxi
Mia erotisi

att veta

Telefon
Laddare
Dator
Restaurang
Toalett

15:25:-

Fraser

ord

Hej
Godmorgon/goddag
Godkväll
Godnatt
Adjö
Idag
Tack
Ja / Nej
Ursäkta
Vatten
Öl
Vin
Okej
En fråga

B ra

35:-

Extra grönsakssouvlaki

Lär dig grekiska med oss!

Tilefono
Fortisti
Ypologisti
Estiatorio
Toualeta

i vardagen

Hur mår du?
Bra & du?
Bra tack!
Mycket bra!
Vad heter du?
Jag heter...
Jag är från Sverige
Jag vill betala

Mat &

Ti kanis?
Kala esi!
Kala efcharisto!
Poli kala!
Pos se lene?
Me lene...
Ime apo Souidia
Thelo na pliroso

i restaurangen

Grill
Spett
Ris
Pommes frites
Bulgur
Kniv & gaffel
Servett
Tallrik
Ett glas
Barnmeny
Leksaker

08-746 82 82

www.grekiska.se
huddinge@grekiska.se
fullständiga rättigheter

Psistaria
Souvlaki
Ryzi
Patates tiganites
Pligouri
Machairi ke pirouni
Petseta
Piato
Ena potiri
Pediko menou
Pechnidia

V ita

R öda

viner

Pezoules white

Special

viner

Grekiskas special - Lammfilé souvlaki, fläskfilé souvlaki, kycklingfilé

Glas: 69:- Flaska: 279:-

Makedonien, Grekland
Smak: Torr & fruktig smak med inslag av gröna
äpplen, krusbär, nässlor samt mineral.
Till: Vit fisk, sallad & skaldjur som tigerräkor.
Druvor: Sauvignon blanc & Assyrtiko

Makedonien, Grekland
Smak: Medelfyllig & fruktig smak med polerade
tanniner med inslag av röda bär.
Till: Samtliga grillrätter med kött & ostar.
Druvor: Merlot & Xinomavro

Da sergio

Old hands roble

ECO

ECO

Glas: 75:- Flaska: 289:-

Glas: 75:- Flaska: 289:-

Sicilien, Italien
Smak: Fruktig & frisk smak med inslag av tropisk
frukt, aprikos, mandarin, lime samt mandel.
Till: Fisk & skaldjur samt kyckling.
Druvor: Inzolia & Chardonnay

Yecla, Murcia, Spanien
Smak: Strukturerad & koncentrerad vin med
lång & intensivt kryddig eftersmak.
Till: Fläsk-, lamm- & nötkött.
Druva: Monastrell

Moschofilero boutari

Le roselle ripasso

Mantinia, Peloponnese, Grekland
Smak: Lätt frisk smak med inslag av melon,
äpple, citrus & en aptitretande bitterhet på slutet.
Till: Fisk & skaldjur samt kryddig mat.
Druva: Moschofilero

Sicilien, Italien
Smak: Fyllig, kryddig & fruktig smak med inslag
av mogna körsbär, örter, choklad samt vanilj.
Till: Rätter med lamm- & nötkött.
Druvor: Corvina, Corvinone & Rondinella

Chardonnay boutari

Boutari cabernet sauvignon

Kreta, Grekland
Smak: Medelfyllig, mogen smak med liten honungston, tropisk frukt & nötrostad fatkaraktär.
Till: Fisk & skaldjur samt ljust kött som kyckling.
Druva: Chardonnay

Makedonien, Grekland
Smak: Fyllig smak med mörk bärfrukt & rostat
fat i balanserat frisk samt sträv, smakrik stil.
Till: Grillade kötträtter med lamm & nöt.
Druva: Cabernet Sauvignon

Flaska: 299:-

Flaska: 319:-

Flaska: 349:-

Flaska: 349:-

~ Specialrätter

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

Pezoules red

Glas: 69:- Flaska: 279:-

piata

souvlaki, calamares & grönsakssouvlaki. Serveras med tzatziki & tomatsalsa.
Afrodite - Kycklingfilé souvlaki, fläskfilé souvlaki, nötfärs souvlaki, gyros &
grönsakssouvlaki. Serveras med tzatziki & tomatsalsa.
Bifteki gemisto - Fetaostfylld nötfärsbiff med grillad sparris & tomat. Serveras
med tzatziki & tomatsalsa.
Paidakia sharas - Lammracks med grillad sparris & tomat. Serveras med
tzatziki, bearnaisesås eller rödvinssås.
Brizola - Grillad entrecôte med grillade grönsaker. Serveras med tzatziki,
bearnaisesås eller rödvinssås.
Kontra fileto - Ryggbiff med kappa med grillade grönsaker. Serveras med tzatziki,
bearnaisesås eller rödvinssås.

Pio

zestá piáta

~ Fler

M ousserande

viner

Akakies kir-yanni

viner

Barza cava

Glas: 75:- Flaska: 289:-

Piccolo (20cl): 105:- Flaska: 289:-

Amyndeon, Makedonien, Grekland
Smak: Torr & fruktig smak med inslag av röda
frukter balanserade av syran med ett långt,
fruktigt avslut.
Till: Som aperitif eller med grillad kyckling,
lax samt vegetariska rätter.
Druva: Xinomavro

Cava, Spanien
Smak: Torr, fruktig smak med fin ihållande
mousse & inslag av gröna äpplen,
kex samt mandarin.
Till: Som aperitif eller till rätter med fisk
& skaldjur samt sallader.
Druvor: Macabeo, Xarel-lo & Parellada.

Fråga oss gärna om
alkoholfria alternativ

239:199:209:239:239:-

varmrätter

Välj mellan ris, bulgur, pommes frites, klyftpotatis eller salladsbädd (gäller
ej Moussaka). Serveras med tzatziki, sallad & bröd.

Gyros - Skuren fläskkarré serveras med gyrossås.
Gyros kotopoulo - Skuren kycklingfilé serveras med gyrossås.
Moussaka - Traditionell grekisk aubergine-, potatis- & nötfärsgratäng

med bechamelsås. Serveras med tzatziki & fetaost.
Spitiko kotopoulo - Grillad kycklingbröstfilé med grönsakssouvlaki.

129:129:155:155:-

Burgeriaki ~ Hamburgare
Våra hamburgare är självklart grillade & serveras med
pommes frites, grillad majskolv samt pickles.

Klassikos burger - Ca 200g högrevsburgare med dressing,

R osé

239:-

sallad, lök, tomat & ost.
Elliniki burger - Ca 200g högrevsburgare med tzatziki, fetaoströra,
sallad & grillade grönsaker.
Kotopoulo burger - Ca 180g kycklingfiléburgare med grillad halloumi,
chiliaioli, sallad & grillade grönsaker.

139:145:145:-

Sällskapsmeny
Serveras till ett sällskap av minst 2 personer

319:-/person

- Tre valfria förätter
- En mixtallrik med nötfärs-, kycklingsfilé-, fläskkarré-, fläskfilé souvlaki & grönsakssouvlaki
- Två valfria efterätter

Thalassina ~ Fisk &

K affe

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.

Glossa - Panerad rödspetta serveras med remouladsås.
Calamares - Lättpanerade bläckfiskringar serveras med grillad citron. Välj mellan

tzatziki eller chiliaioli.
Scampi - Panerad torpedräkor serveras med grillad citron. Välj mellan tzatziki
eller chiliaioli.
Solomos souvlaki - Laxfilé souvlaki serveras med grillad citron. Välj mellan tzatziki
eller chiliaioli.
Garides sharas - Vitlöksmarinerade tigerräkor serveras med grillad citron. Välj
mellan tzatziki eller chiliaioli.
Poseidon - Laxfilé souvlaki, tigerräkor, calamares & grönsakssouvlaki.
Serveras med tzatziki & chiliaioli.

125:135:145:169:-

235:-

Välj mellan ris, bulgur, pommes frites, klyftpotatis eller salladsbädd.
Serveras med tzatziki, sallad & bröd (gäller ej Halloumi burger).

halloumi & vinbladsdolmar.
Halloumi burger - Grillad halloumi med chiliaioli, sallad & grillade grönsaker.
Serveras med grillad majskolv, pickles & pommes frites.

109:109:149:139:-

soltorkade tomater.

139:145:-

Epidorpia ~ Desserter
Kréma - Vaniljglass serveras med kola- eller chokladsås
Kladdkaka - Serveras med grädde.
Baklavas - Valnötsfylld filodegsbakelse serveras med vaniljglass.
Camembert - Friterade camembert serveras med hjortronsylt & vanlijglass.

Jameson
The famous grouse
Jack daniels
J.W. black label
Chivas regal 12 yo

Whisky

Likör

Baileys
Cointreau
Drambuie
Galliano

Kaffedrinkar

Irish coffee - Kaffe, Jameson & grädde.
Cafe nero- Kaffe, Galliano & grädde.
Cafe dom - Kaffe, Bénédictine & grädde.

Salates ~ Sallader
Choriatiki - Grekisk sallad med fetaost & kalamonoliver serveras med tzatziki.
Halloumi salata - Grillad halloumi med pinjenötter, solrosfrön &

Avec

Xanté - Päroncognac.
Grönstedt monopol
Metaxa*****

209:-

Chortofágos ~ Vegetariskt
Souvlaki lahanikon - Två grillade grönsakssouvlaki.
Dolmades - Risfyllda vinbladsdolmar.
Piato lahaniko - Vegetarisk mix med grillat grönsakssouvlaki, grillad

Kaffe/te 			
35:Espresso 		
Singel/Dubbel 35:-/45:Cappuccino 			
49:Cafe latte 			
49:-

65:65:75:85:-

Drinkar

Gin & tonic
Cuba libre - Mörk rom & pepsi.
Seven razz - Bacardi razz, lime & 7up.
Vodka energy - Vodka & energydryck.
Lennart - Xanté, 7up & lime.
Captain morgan - Rom & pepsi.

Fråga gärna serveringspersonalen för andra aktuella drinkar.

22:-/cl
24:-/cl
19:-/cl

19:-/cl
16:-/cl
25:-/cl
23:-/cl
27:-/cl

16:-/cl
21:-/cl
19:-/cl
17:-/cl
5 cl

99:99:99:5 cl

99:99:99:99:99:99:-

