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

Eskilstuna

A vhämtningsmeny

Eskilstuna

A vhämtningsmeny

016-13 00 31
Finns tillgänglig
på App Store &
Google Play

Öppettider

Mån-tor 11-22
Fredag 11-23
Lördag 12-23
Söndag 12-21
Lunch helgfria vardagar 11-14:30
OBS! Köket stänger en timme innan stänging
Fristadstorget 6, Eskilstuna
eskilstuna@grekiska.se

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

E

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

Följ
oss!

NOV 2021

En bit av Medelhavet i Eskilstuna

Mezedes ~ Smårätter

Skordopsomo - Grillat vitlöksbröd.
Tzatziki - Yoghurtdipp med gurka, vitlök & olivolja.
Revithia - Krämig kikärtsröra.
Kopanisti - Starkkryddad fetaoströra.
Choriatiki - Grekisk sallad med fetaost & kalamataoliver.
Dolmades - Risfyllda vinbladsdolmar.
Tiropitakia - Friterade fetaostrullar.
Saganaki tiri - Friterad panerad lagrad ost.
Halloumi - Grillad cypriotisk ost.
Calamares - Lättpanerade bläckfiskringar.
Garides - Grillade vitlöksmarinerade tigerräkor.

49:49:49:59:69:49:65:79:75:79:89:-

Souvlaki ~ grillspett

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

Extra
spett

Fläskkarré 		
Kycklingfilé 		
Nötfärs 		
Starkkryddad nötfärs - Med grillad

139:145:149:155:-

Fläskfilé 		
Lammfilé 		
Mix - Välj två olika alternativ: souvlaki från ovan,

165:- 49:179:- 55:169:-

chilipaprika & tomat.

laxfilé souvlaki, grönsakssouvlaki, calamares,
gyros eller halloumi.

Extra grönsakssouvlaki

Extra såser & dryck

39:39:45:45:-

29:-

Såser - Tzatziki, gyrossås, aioli, bearnaise, tomatsalsa. 15:-/st
29:Dryck - 33 cl

Special piata ~ specialrätter

Välj mellan ris, bulgur, pommes frites eller salladsbädd.

Grekiskas special

249:-

Afrodite

239:-

Mykonos special

239:-

Bifteki gemisto

199:-

Lammfilé souvlaki, fläskfilé souvlaki, kycklingfilé souvlaki,
calamares & grönsakssouvlaki samt tzatziki & tomatsalsa.
Kycklingfilé souvlaki, fläskfilé souvlaki, nötfärs souvlaki,
gyros & grönsakssouvlaki samt tzatziki & tomatsalsa.
Lammracks, lammfilé souvlaki, kycklingfilé souvlaki &
grönsakssouvlaki samt tzatziki & tomatsalsa.
Fetaostfylld nötfärsbiff med grillad sparris & tomat
samt tzatziki & tomatsalsa.

Pio zestá piáta ~ fler varmrätter

Välj mellan ris, bulgur, pommes frites eller salladsbädd (gäller
ej moussaka). Tzatziki, sallad & bröd ingår.
Gyros - Skuren fläskkarré med gyrossås.
125:Gyros kotopoulo - Skuren kycklingfilé med gyrossås. 125:Moussaka - Traditionell grekisk aubergine-, potatis- 139:& nötfärsgratäng med bechamelsås samt tzatziki & fetaost.
Spitiko kotopoulo - Grillad kycklinglårfilé med
149:grönsakssouvlaki.

Burgeriaki ~ hamburgare

Våra hamburgare är självklart grillade & serveras
med pommes frites, grillad majskolv samt pickles.
Klassikos burger - Ca 200g högrevsburgare
139:med dressing, sallad, lök, tomat & ost.
Elliniki burger - Ca 200g högrevsburgare med
149:tzatziki, fetaoströra, sallad & grillad paprika.
Kotopoulo burger - Ca 180g kycklingfiléburgare
149:med grillad halloumi, aioli, sallad & grillad paprika.

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. Sallad & bröd ingår. Välj mellan ris, bulgur,
pommes frites eller salladsbädd (Gäller ej Fish & chips).
Calamares - Lättpanerade bläckfiskringar med aioli. 149:169:Solomos souvlaki - Laxfilé souvlaki med aioli.
179:Garides souvlaki - Vitlöksmarinerade tigerräkor
med aioli.
Fish & chips greek style - Lättpanerad gösfilé
169:med pommes frites, grillad citron, aioli & tomatsalsa.
Poseidon - Laxfilé souvlaki, tigerräkor, calamares,
249:grönskalsmusslor & grönsakssouvlaki med aioli.

Chortofágos ~

vegetariskt

Välj mellan ris, bulgur, pommes frites, eller
salladsbädd (ej sallader och Halloumi burger).
Tzatziki, sallad & bröd ingår.
Oumph! souvlaki - Växtbaserad souvlaki gjord på 149:Oumph!-färs med tomatsalsa, kikärtsröra grillad chilipaprika
& tomat.
Piato lahaniko - Vegetarisk mix med grillat
149:grönsakssouvlaki, grillad halloumi & vinbladsdolmar.
Halloumi burger - Grillad halloumi med aioli,
139:sallad & grillad paprika. Serveras med pommes frites.
Choriatiki - Grekisk sallad med fetaost & kalamataoliver. 125:Halloumi salata - Grillad halloumi med pinjenötter, 129:solrosfrön & soltorkade tomater.

Barnmeny

Välj mellan ris, bulgur, pommes frites eller
salladsbädd. Tzatziki, sallad & bröd ingår.
Souvlaki - Ett grillspett ingår i varje portion.

Fläskkarré
Kycklingfilé
Nötfärs
Gyros - Skuren fläskkarré eller kycklingfilé.
Calamares - Lättpanerade bläckfiskringar.
Hamburgare - 90 med pommes frites.

89:89:89:89:89:89:-

