
Aperitifs 
OuzO plOmari - Ren & frisk smak 23:-/cl
med toner av fänkål, anis, kanel, muskotnöt 
samt mastika.
Campari   17:-/cl
martini - Rosso, Bianco eller extra dry.   14:-/cl
Gin & tOniC  4cl 119:-
VOdka lime  4cl 119:-
aperOl spritz - Aperol, 4cl 119:-
prosecco & soda. 
Yamas - Greklands nationaldryck  4cl 119:-
Ouzo mixas med färsk mynta & lime. 
affes - Ouzo, hallonsoda & lime. 4cl 119:-
drY martini  4cl 129:-

Cider

sOmersbY Cider - Flera smaker  69:-
Cider - Alkoholfri 49:-

Läsk
läsk - Pepsi, Pepsi Max,  30 cl 32:-
Zingo, 7up.
ramlösa  33 cl 32:-

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

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

sundsvALL

OKT 2022

fLAsköL
staVrOs - Vår egna svenskbryggda öl. En ljus ofiltrerad lageröl i 33 cl 75:-
tjeckisk stil med balanserad beska.
mYthOs - Grekisk öl. 50 cl 85:-
erdinGer weissbier hefe - Veteöl. 50 cl 89:-
eriksberG 50 cl 79:-
fix hellas - Grekisk öl.  33 cl  69:- 
CarlsberG hOf - Mellanöl. 33 cl 65:-
starOpramen 33 cl 75:-
starOpramen dark - Mörk öl. 33 cl 75:-
brOOklYn east ipa 35,5 cl 79:-
alnöl - Spikarna Lager 33 cl 79:-
alnöl - Tranviken 33 cl 79:-
CarlsberG nOn-alCO - Alkoholfri öl. 33 cl 45:-
pripps blå - Lättöl. 33 cl 32:-

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

060-65 06 560
www.grekiska.se
sundsvall@grekiska.se  
fullständiga rättigheter

ECO

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!



Mezedes ~ sMårätter
skOrdOpsOmO - Grillat vitlöksbröd med en klick tzatziki. 69:-
tzatziki - Yoghurtdipp med gurka, vitlök & olivolja. 69:-
melintzanOsalata - Aubergineröra. 75:-
reVithia - Krämig kikärtsröra. 75:-
kOpanisti - Starkkryddad fetaoströra. 85:-
eliés - Marinerade grekiska oliver. 79:-
ChOriatiki - Grekisk sallad med fetaost & kalamataoliver. 89:-
dOlmades - Risfyllda vinbladsdolmar. 85:-
ankinara - Marinerad kronärtskocka. 75:-
tirOpitakia - Friterade fetaostrullar. 85:-
saGanaki feta - Friterad panerad fetaost. 95:-
hallOumi - Grillad cypriotisk ost. 95:-
midia - Frästa grönskalsmusslor i vitlökssmör & vitt vin. 105:-
Calamares - Lättpanerade bläckfiskringar serveras med chiliaioli. 105:-
Garides - Grillade vitlöksmarinerade jätteräkor serveras med chiliaioli. 125:-
pikilia OretikOn - En mix av 4 utvalda förrätter:  255:-
Grillat vitlöksbröd, grekisk sallad, tzatziki & halloumi.
pikilia tiri - En ostmix av:   279:-
Grillad halloumi, saganaki, fetaoströra & fetaostrullar. 
pikilia thalassina - En skaldjursmix av:   295:-
Calamares, grönskalsmusslor, jätteräkor & vitlöksbröd.  

souvLAki ~ griLLspett
Välj mellan ris, bulgur, pommes frites eller salladsbädd.

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

fläskkarré   179:- (59:-)
kYCklinGfilé  189:- (62:-)
nötfärs  195:- (65:-)
lammfärs 199:- (69:-)
starkkrYddad nötfärs - Med grillad chilipaprika & tomat. 199:- (69:-)
fläskfilé  219:- (79:-)
lammfilé  235:- (89:-)
mix - Välj två olika alternativ:  199:- 
souvlaki från ovan, laxfilé souvlaki, grönsakssouvlaki,  
calamares, garides, gyros, halloumi.
extra GrönsakssOuVlaki   45:-

extrA tiLLBehör
tzatziki 19:- tOmatsalsa 19:- bearnaisesås 19:-
GYrOssås 19:- ChiliaiOli 19:- hallOumi 49:- 
pOmmes frites 45:- ris/bulGur 45:-

MousserAnde viner

CrudO prOseCCO
Glas: 119:-   Flaska: 449:-

Veneto, Italien   
Smak: Torr, frisk & fruktig med toner av 

citrusfrukt samt en ren mineralisk eftersmak.
Druva: Glera

akakies sparklinG rOsé
Flaska: 495:-

Amyndeon, Makedonien, Grekland  
Smak: En intensiv & uppfriskande mousse med 

uttalade aromer av jordgubbar, körsbär & en elegant 
syra till fräschör. 

Druva: Xinomavro 

paranGa sparklinG brut
Glas: 125:-   Flaska: 469:-

Amyndeon, Makedonien, Grekland  
Smak: Ett friskt & väl balanserat mousserande vin 
med dofter av aprikos & persika från Chardonnay 

druvan, & blommiga toner från Xinomavro. 
Druvor: Chardonnay, Moscato & Xinomavro

palmer & CO brut réserVe
Flaska: 649:-

Champagne, Frankrike
Smak: Välbalanserad, knappt medelfyllig 

smak med läcker frukt & frisk syra. Inslag av 
citrus, rostat bröd, hassel & nötchoklad. 

Druvor: Pinot noir, Pinot Meunier & Chardonnay

Fråga oss gärna om 
alkoholfria alternativ

ECO

rosé viner

akakies kir-Yanni
Glas: 119:-   Flaska: 469:-

Amyndeon, Makedonien, Grekland  
Smak: Torr & fruktig smak med inslag av röda frukter 
balanserade av syran med ett långt, fruktigt avslut.

Druva: Xinomavro



speCiAL piAtA ~ speCiALrätter
Välj mellan ris, bulgur, pommes frites eller salladsbädd.

Grekiskas speCial - Lammfilé souvlaki, fläskfilé souvlaki, kycklingfilé 319:-
souvlaki, calamares & grönsakssouvlaki. Serveras med tzatziki & tomatsalsa.
afrOdite - Kycklingfilé souvlaki, fläskfilé souvlaki, nötfärs souvlaki, 299:- 
gyros & grönsakssouvlaki. Serveras med tzatziki & tomatsalsa.
bifteki GemistO - Fetaostfylld nötfärsbiff med grillad sparris & tomat.  265:-
Serveras med tzatziki & tomatsalsa.
paidakia sharas - Lammracks med grillad sparris & tomat. Serveras med tzatziki. 299:-
brizOla - Entrecôte serveras med grillad majskolv & tomat samt bearnaisesås. 299:-
kOntra filetO - Ryggbiff med kappa serveras med grillad majskolv & 299:-
tomat samt bearnaisesås.

pio zestá piátA ~ fLer vArMrätter
Välj mellan ris, bulgur, pommes frites eller salladsbädd (gäller 

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

GYrOs - Skuren fläskkarré serveras med gyrossås. 145:- 
GYrOs kOtOpOulO - Skuren kycklingfilé serveras med gyrossås. 145:- 
mOussaka - Traditionell grekisk aubergine-, potatis- & nötfärsgratäng 199:-
med bechamelsås. Serveras med tzatziki & fetaost.
spitikO kOtOpOulO - Grillad kycklinglårfilé med grönsakssouvlaki. 199:- 

BurgeriAki ~ hAMBurgAre
Våra hamburgare är självklart grillade & serveras med 

pommes frites, grillad majskolv samt pickles.

klassikOs burGer - Ca 200g premium burgare med dressing, sallad,  199:-
lök, tomat & ost.
elliniki burGer - Ca 200g premium burgare med tzatziki, fetaoströra,  205:-
sallad & grillade grönsaker. 
kOtOpOulO burGer - Ca 180g kycklingburgare med grillad halloumi, 205:-
chiliaioli, sallad & grillade grönsaker.

vitA viner

pezOules white
Glas: 109:-   Flaska: 419:-

Makedonien, Grekland 
Smak: Torr & fruktig smak med inslag av gröna 

äpplen, krusbär, nässlor samt mineral.
Druvor: Sauvignon blanc & Assyrtiko

retsina
Glas: 119:-   Flaska: 469:-

Attiki, Grekland
Smak: Kryddig, smakrikt vin med tydlig karaktär 
av kåda, inslag av rosmarin, gula äpplen & citrus.

Druva: Savatiano

kir-Yianni assYrtikO
Glas: 119:-   Flaska: 469:-

Amyndeon, Makedonien, Grekland
Smak: Fruktigt vin med balanserad frisk syra, lång 

eftersmak med inslag av citrus & gröna äpplen.
Druva: Assyrtiko

mOsChOfilerO bOutari
Glas: 125:-   Flaska: 489:-

Mantinia, Peloponnese, Grekland
Smak: Lätt frisk smak med inslag av melon, 

äpple, citrus & en aptitretande bitterhet på slutet.
Druva: Moschofilero

ChardOnnaY bOutari
Flaska: 489:-

Kreta, Grekland
Smak: Medelfyllig, mogen smak med liten 

honungston, tropisk frukt & nötrostad fatkaraktär.
Till: Fisk & skaldjur samt ljust kött som kyckling.

Druva: Chardonnay 

biblia ChOra white
Flaska: 539:-

Pangeon, Makedonien, Grekland 
Smak: Härligt fruktig ung smak med frisk syra, lätt 
kryddig ton & inslag av äpple, persika samt citrus.

Druvor: Sauvignon blanc & Assyrtiko 

amethYstOs white
Flaska: 649:-

Drama, Makedonien, Grekland  
Smak: Spännande exotisk doft med aromatiska 
inslag av blommor & tropisk frukt - apelsin & 

grapefrukt - samt en lätt rökig mineralton.
Druvor: Assyrtiko, Sauvignon Blanc & Semillon

rödA viner

pezOules red
Glas: 109:-   Flaska: 419:-

Makedonien, Grekland  
Smak: Medelfyllig & fruktig smak med polerade 

tanniner med inslag av röda bär.
Druvor: Merlot & Xinomavro

ktima kir-Yianni
Glas: 119:-   Flaska: 469:-

Naoussa, Makedonien, Grekland
Smak: Ett fruktigt vin med inslag av körsbär & 

jordgubbar som balanseras av fina ektoner. 
Druvor: Merlot & Syrah 

ramnista kir-Yianni
Flaska: 499:-

Naoussa, Makedonien, Grekland    
Smak: Kryddig smak med fatkaraktär, inslag av 
körsbär, svarta oliver, torkade tranbär & kakao.

Druva: Xinomavro 

bOutari Cabernet sauViGnOn
Glas: 139:-   Flaska: 539:-

Makedonien, Grekland
Smak: Fyllig smak med mörk bärfrukt & rostat 

fat i balanserat frisk samt sträv, smakrik stil.
Druva: Cabernet Sauvignon

biblia ChOra red
Flaska: 599:-

Pangeon, Makedonien, Grekland 
Smak: Kryddig, rikt fruktig & mycket frisk doft 

med inslag av röd bärfrukt, choklad, vanilj & fat. 
Druvor: Agiorgitiko, Cabernet Sauvignon & Merlot

amethYstOs red
Flaska: 649:-

Drama, Makedonien, Grekland 
Smak: Rikt fruktig doft med mörka bär friskt 

kryddade med örter & ek, inslag av svarta vinbär 
& plommon.

Druvor: Agiorgitiko & Merlot



thALAssinA ~ fisk & skALdjur
Våra skaldjur 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 eller salladsbädd.

Calamares - Lättpanerade bläckfiskringar serveras med chiliaioli & grillad citron. 189:-
sOlOmOs sOuVlaki - Laxfilé souvlaki serveras med tzatziki & grillad citron.  225:-
Garides sOuVlaki - Vitlöksmarinerade jätteräkor serveras med tzatziki  235:-
& grillad citron.
pOseidOn - Laxfilé souvlaki, jätteräkor, calamares, grönskalsmusslor &  319:- 
grönsakssouvlaki. Serveras med tzatziki & chiliaioli.

Chortofágos ~ vegetAriskt
Välj mellan ris, bulgur, pommes frites eller salladsbädd.  

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

sOuVlaki lahanikOn - Två grillade grönsakssouvlaki. 159:-
hallOumi - Grillad cypriotisk ost. 165:-
piatO lahanikO - Vegetarisk mix med grillat grönsakssouvlaki, grillad 199:-
halloumi & vinbladsdolmar.
Oumph! sOuVlaki - Växtbaserad souvlaki gjord på  199:-
Oumph!-färs. Serveras med tomatsalsa, kikärtsröra, grillad chilipaprika & tomat.
hallOumi burGer - Grillad halloumi med chiliaioli, sallad & grillad paprika  199:-
samt tomat. Serveras med grillad majskolv, pickles & pommes frites.

sALAtes ~ sALLAder
ChOriatiki - Grekisk sallad med fetaost & kalamataoliver. 165:-
hallOumi salata - Grillad halloumi med pinjenötter, solrosfrön &  165:-
soltorkade tomater.

epidorpiA ~ desserter
GiaOurti - Grekisk yoghurt med honung & valnötter. 69:-
kréma - Vaniljglass serveras med chokladsås, bär & våffelpinne. 85:-
baklaVas - Nötfylld filodegsbakelse serveras med vaniljglass. 95:-
sOkOlata - Varm chokladfondant med flytande chokladfyllning serveras 105:-
med vaniljglass & bär.
Crème brûlée - Traditionell krämig crème brûlée med karamelliserat täcke. 105:-
 

Fråga gärna serveringspersonalen för andra aktuella drinkar.

kAffe
kaffe/te    35:-
espressO   Enkel/Dubbel 35:-/39:-
CappuCCinO    45:-
Cafe latte    49:-

AveC
metaxa*****   23:-/cl
CalVadOs   28:-/cl 
xanté - Päroncognac.   26:-/cl
Grönstedt mOnOpOl  33:-/cl 
zaCapa CentenariO 23 YO  41:-/cl
alnö kaffeGin    41:-/cl

Whisky 
JamesOn   23:-/cl
J.w. blaCk label   28:-/cl
bulleit bOurbOn   31:-/cl
GlenmOranGie   37:-/cl
Oban 14 YO 47:-/cl
laGaVulin 16 YO 51:-/cl

Likör
baileYs   21:-/cl
kahlúa  23:-/cl 
likör 43 25:-/cl
COintreau  26:-/cl

                      kAffedrinkAr 4 Cl

Greek COffee - Kaffe, Metaxa, Ouzo & grädde.   119:-
irish COffee - Kaffe, Jameson & grädde.   119:-
baileYs COffee - Kaffe, Baileys & grädde.   119:-
kaffe karlssOn - Kaffe, Baileys, Cointreau & grädde. 119:-
amarettO COffee - Kaffe, Amaretto & grädde.   119:-


