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

Använd vår nya app
Grekiska grill & bar, så
förenklar du din beställning!
Det går även bra att beställa
via vår hemsida www.grekiska.se

Ringvägen

Ringvägen

A vhämtningsmeny

A vhämtningsmeny

08-668 99 99
		
Öppettider:
Finns tillgänglig på
App Store & Google Play

Mån-tor
Fredag		
Lördag		
Söndag		

10-22
10-23
13-23
13-21

Lunch: helgfria vardagar 10-15
Ringvägen 57, mittemot SÖS
ringvagen@grekiska.se

Följ
oss!
allergideklaration
Scanna QR-koden eller läs på
vår hemsida grekiska.se/mat
om du känner dig osäker, tveka
inte att fråga personalen om hjälp.

Grekiska grill & bar är en restaurangkedja
som finns på flera orter. För mer information,
besök gärna vår hemsida:

www.grekiska.se

APR 2019

En bit av Medelhavet i Stockholm

Mezedes ~ Smårätter

Special piata ~ specialrätter

Tzatziki, sallad & bröd ingår. Välj mellan ris,
bulgur, pommes frites, klyftpotatis eller salladsbädd.

1. Skordopsomo - Grillat vitlöksbröd med tzatziki.
45:2. Tzatziki - Yoghurtdipp med gurka, vitlök & olivolja.
45:3. Revithia - Krämig kikärtsröra.		45:Grekiskas special
199:4. Melintzanosalata - Aubergineröra.		49:Fläskfilé souvlaki, lammfilé souvlaki, kycklingfilé souvlaki,
5. Peperies kinisi - Stark valnötsröra.		52:calamares & grönsakssouvlaki.
6. Choriatiki - Grekisk sallad med fetaost & kalamonoliver. 65:Souvlaki special
155:7. Tabbouleh - Persiljesallad.		
72:Välj ett spett mellan kycklingfilé, nötfärs, fläskkarré, laxfilé eller
8. Ankinara - Marinerade kronärtskockshjärtan.		59:vegetarisk. Serveras med persiljesallad, valnötsröra, kikärtsröra
9. Dolmades - Risfyllda vinbladsdolmar med tzatziki.		
62:& aubergineröra.
10. Tiropitakia - Friterade fetaostrullar med tzatziki.		
59:Triss i filéer
179:11. Halloumi - Grillad cypriotisk ost med tzatziki.		 65:Lammfilé-, fläskfilé- & kycklingfilé souvlaki.
12. Calamares - Panerade bläckfiskringar med aioli.		
65:Brizola
199:13. Scampi - Panerade torpedräkor med tzatziki.		
62:Entrecôte
med
tzatziki,
vitlökssmör
eller
bearnaisesås.
14. Jalapeño tiri - Panerad getost (stark) med tzatziki.
62:Paidakia sharas
199:15. Burekakia - Välj mellan ost, köttfärs eller spenat alt. mixa. 59:Lammracks
med
tzatziki
&
vitlökssmör.
16. Ftera kotopoulo - Grillade kycklingvingar.		
59:17. Saganaki - Friterad lagrad fårost med tzatziki.		 65:Bifteki gemisto
179:Fetaostfylld nötfärsbiff med tzatziki & het tomatsås.
Mixa 5 egna favoriter från smårätterna. 		 129:Välj mellan 1-16.

Chortofágos ~ vegetariskt

Souvlaki ~ grillspett

Tzatziki, sallad & bröd ingår. Välj mellan ris, bulgur,
pommes frites, klyftpotatis eller salladsbädd.
Två spett ingår i varje portion.

Fläskkarré
Kycklingfilé
Nötfärs
Starkkryddad nötfärs
Fläskfilé
Lammfilé
Mix - Välj två olika alternativ:

119:125:129:135:145:169:139:-

souvlaki från ovan (vid val av lammfilé +20:-),
grönsakssouvlaki, scampi, calamares, gyros eller halloumi.

Tzatziki, sallad & bröd ingår. Välj mellan ris,
bulgur, pommes frites, klyftpotatis eller salladsbädd.
Extra
spett

35:39:42:42:49:55:-

Halloumi - Grillad cypriotisk ost.
Piato lahaniko - Vegetarisk mix med grillat.

129:139:-

grönsakssouvlaki, grillad halloumi & vinbladsdolmar.
Choriatiki - Grekisk sallad med fetaost
129:& kalamonoliver.
Revithokeftedes - Friterad falafel serveras med
125:kikärtsröra & sesam sås.
Vegan mix - Grillad samt panerad aubergine, zucchini 139:& falafel. Serveras med kikärtsröra & aubergineröra.

Pio zesta piata ~ fler varmrätter
Tzatziki, sallad & bröd ingår. Välj mellan ris, bulgur,
pommes frites eller salladsbädd (ej till moussaka).

Gyros - Skuren fläskkarré med gyrossås.
Gyros kotopoulo - Skuren kyckling med gyrossås.
Moussaka - Traditionell grekisk aubergine- potatis& nötfärsgratäng med bechamelsås.

115:115:129:-

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. Sallad & bröd ingår. Välj mellan kokt
potatis, ris, bulgur, pommes frites, klyftpotatis eller salladsbädd.

Calamares - Vitlöksmarinerade bläckfiskringar

(lättpanerade) med tzatziki & aioli.
Scampi - Friterade torpedräkor med tzatziki.
Solomos souvlaki - Laxfilé souvlaki med tzatziki.
Poseidon - Laxfilé souvlaki, calamares, tigerräkor
& grönsakssouvlaki.

129:129:159:189:-

Barnmeny

Tzatziki, sallad & bröd ingår. Välj mellan ris,
bulgur, pommes frites, klyftpotatis eller salladsbädd.

souvlaki - 1 grillspett ingår

Fläskkarré-, kycklingfilé- eller nötfärs.
Scampi - Friterade torpedräkor

85:85:-

För större sällskap &
sällskapsmenyer kontakta oss!
Hos oss kan ni även beställa catering till
födelsedagar, firmafester & andra speciella
tillfällen. Vi kan även arrangera evenemang
på plats. Kontakta oss för mer info!

