
 AllergideklArAtion
Scanna QR-koden eller läs på vår hemsida grekiska.se/mat. 

Om du känner dig osäker, tveka inte 
att fråga personalen om hjälp. 

Lundby

JAN 2022

grekiskA är en restAurAngkedjA som finns på 
flerA orter. för mer informAtion besök www.grekiskA.se. 

Läsk

Läsk - Pepsi, Pepsi Max, Zingo, 7up.   30 cl     29:-
RamLösa     33 cl     29:-

FLasköL

CaRLsbeRg non-aLCo - Alkoholfri öl.  33 cl     39:-
PRiPPs bLå - Lättöl.   33 cl     29:-

kaFFe

kaffe/te    29:-
esPResso   Enkel/Dubbel 25:-/35:-
CaPPuCCino    39:-
Cafe Latte    39:-



Mezedes ~ sMårätter
skoRdoPsomo - Grillat vitlöksbröd med en klick tzatziki. 62:-
tzatziki - Yoghurtdipp med gurka, vitlök & olivolja. 62:-
eLiés - Marinerade grekiska oliver. 62:-
meLintzanosaLata - Aubergineröra. 69:-
Revithia - Krämig kikärtsröra. 69:-
PePeRies kinisi - Paprikaröra med valnötter. 69:-
koPanisti - Starkkryddad fetaoströra. 79:-
doLmades - Risfyllda vinbladsdolmar. 75:-
ChoRiatiki - Grekisk sallad med fetaost & kalamataoliver. 79:-
ankinaRa - Marinerade kronärtskockor. 69:-
tiRoPitakia - Friterade fetaostrullar. 79:-
saganaki feta - Friterad panerad fetaost. 85:-
haLLoumi - Grillad cypriotisk ost. 85:-
midia - Frästa grönskalsmusslor i vitlökssmör & vitt vin. 95:-
CaLamaRes - Lättpanerade bläckfiskringar serveras med chiliaioli. 95:-
gaRides - Grillade vitlöksmarinerade tigerräkor serveras med chiliaioli. 109:-
PikiLia tiRi - En ostmix av:   249:-
Grillad halloumi, saganaki, fetaoströra & fetaostrullar. 
PikiLia thaLassina - En skaldjursmix av:   259:-
Calamares, grönskalsmusslor, tigerräkor & vitlöksbröd. 

souvLaki ~ GriLLspett
Välj mellan ris, bulgur, pommes frites, klyftpotatis eller salladsbädd. 

Serveras med tzatziki, grillade grönsaker & bröd. Två spett ingår i varje portion. 
Pris för extra spett anges inom parantes.

fLäskkaRRé   159:- (42:-)
kyCkLingfiLé  165:- (45:-)
nötfäRs  169:- (49:-)
staRkkRyddad nötfäRs - Med grillad chilipaprika & tomat. 175:- (49:-)
LammfäRs - Med grillad chilipaprika & tomat. 175:- (49:-)
fLäskfiLé  179:- (55:-)
LammfiLé  219:- (75:-)
mix - Välj två olika alternativ:  179:- 
Souvlaki från ovan, laxfilé souvlaki, grönsakssouvlaki,  
calamares, gyros eller halloumi.
extRa gRönsakssouvLaki   39:-

extra tiLLbehör
tzatziki 15:- tomatsaLsa 15:- beaRnaisesås 15:-
gyRossås 15:-  ChiLiaioLi 15:- PRessad vitLök 15:-
vitLökssmöR 15:-  haLLoumi 29:- Pommes fRites 29:-



speciaL piata ~ speciaLrätter
Serveras med grillade grönsaker & bröd. 

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

gRekiskas sPeCiaL - Lammfilé souvlaki, fläskfilé souvlaki, kycklingfilé 269:-
souvlaki, calamares & grönsakssouvlaki. Serveras med tzatziki & tomatsalsa.
afRodite - Kycklingfilé souvlaki, fläskfilé souvlaki, nötfärs souvlaki, 255:- 
gyros & grönsakssouvlaki. Serveras med tzatziki & tomatsalsa.
bifteki gemisto - Fetaostfylld nötfärsbiff med grillad sparris & tomat.  219:-
Serveras med tzatziki & tomatsalsa.
Paidakia shaRas - Lammracks med grillad sparris & tomat. Serveras med tzatziki &  249:-
rödvinssky.
bRizoLa - Entrecôte med grillad majskolv & tomat. Serveras med bearnaisesås &  265:-
rödvinssky.
kontRa fiLeto - Ryggbiff med kappa med grillad majskolv & tomat. Serveras med 255:-
bearnaisesås & rödvinssky.
fiLeto a La gReCo - Två oxfilé souvlaki & en grönsakssouvlaki. Serveras med 299:-
bearnaisesås & rödvinssky.

pio zestá piáta ~ FLer varMrätter
Välj mellan ris, bulgur, pommes frites, klyftpotatis eller salladsbädd (gäller 

ej Moussaka). Serveras med tzatziki, sallad & bröd.

gyRos - Skuren fläskkarré serveras med gyrossås. 135:- 
gyRos kotoPouLo - Skuren kyckling serveras med gyrossås. 135:- 
keftedes - Grekiska blandfärsbiffar med smulad fetaost samt tzatziki & tomatsalsa. 159:-
moussaka - Traditionell grekisk aubergine-, potatis- & nötfärsgratäng 165:-
med bechamelsås. Serveras med tzatziki & fetaost.
sPitiko kotoPouLo - Grillad kycklinglårfilé med grönsakssouvlaki. 165:- 

burGeriaki ~ haMburGare
Våra hamburgare är självklart grillade & serveras med 

pommes frites, grillad majskolv samt pickles.

kLassikos buRgeR - Ca 200g högrevsburgare med dressing, sallad,  159:-
lök, tomat & ost.
eLLiniki buRgeR - Ca 200g högrevsburgare med tzatziki, fetaoströra,  169:-
sallad & grillade grönsaker. 
kotoPouLo buRgeR - Ca 180g kycklingburgare med grillad halloumi, 169:-
chiliaioli, sallad & grillade grönsaker.
gk buRgeR - Ca 200g högrevsburgare med bacon, chipotledressing, fetaoströra,  175:-
sallad, picklad rödlök & tomat.

Lägg tiLL:
Ost  10:-  Bacon 15:-



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 - Lättpanerade bläckfiskringar serveras med chiliaioli & grillad citron. 165:-
soLomos souvLaki - Laxfilé souvlaki serveras med tzatziki & grillad citron.  189:-
gaRides souvLaki - Vitlöksmarinerade tigerräkor serveras med chiliaioli  199:-
& grillad citron.
Poseidon - Laxfilé souvlaki, tigerräkor, calamares, grönskalsmusslor &  269:- 
grönsakssouvlaki. Serveras med tzatziki & chiliaioli.

chortoFáGos ~ veGetariskt
Välj mellan ris, bulgur, pommes frites, klyftpotatis eller salladsbädd.  

Serveras med tzatziki, grillade grönsaker & bröd (gäller ej Halloumi burger).

oumPh! souvLaki - Växtbaserad souvlaki gjord på Oumph!-färs. Serveras med  165:-
tomatsalsa, kikärtsröra, grillad chilipaprika & tomat.
souvLaki Lahanikon - Två grillade grönsakssouvlaki. 135:-
Piato Lahaniko - Vegetarisk mix med grillat grönsakssouvlaki, grillad 169:-
halloumi & vinbladsdolmar.
haLLoumi buRgeR - Grillad halloumi med chiliaioli, sallad & grillad paprika  159:-
samt tomat. Serveras med grillad majskolv, pickles & pommes frites.

saLates ~ saLLader
ChoRiatiki - Grekisk sallad med fetaost & kalamataoliver. 145:-
haLLoumi saLata - Grillad halloumi med pinjenötter, solrosfrön &  145:-
soltorkade tomater.

epidorpia ~ desserter
giaouRti - Grekisk yoghurt med honung, bär & valnötter. 59:-
soRbet - Fråga oss om dagens aktuella smak. 59:- 
kRéma - Vaniljglass serveras med chokladsås, bär & våffelpinne. 69:-
bakLavas - Valnötsfylld filodegsbakelse serveras med vaniljglass. 79:-
sokoLata - Varm chokladfondant med flytande chokladfyllning serveras 89:-
med vaniljglass & bär.
CRème bRûLée - Traditionell krämig crème brûlée med karamelliserat täcke. 89:-
féta me maRmeLáda - Friterad panerad fetaost serveras med varm  99:-
hjortronsylt & vaniljglass.

Fråga gärna serveringspersonalen för andra aktuella drinkar.
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031-48 40 00
www.grekiska.se
lundby@grekiska.se  
fullständiga rättigheter

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 Bira
Vin Krassi
Okej Endaxi
En fråga Mia erotisi

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 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 ke pirouni
Servett Petseta
Tallrik Piato
Ett glas Ena potiri
Barnmeny Pediko menou
Leksaker Pechnidia

Lär dig grekiska med oss!


