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

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

Söderköping

APR 2022

FlaSköl
StavroS - Vår egna närbryggda öl. En ljus ofiltrerad lageröl i 33 cl 69:-
tjeckisk stil med balanserad beska.
MythoS - Grekisk öl. 50 cl 79:-
ErikSbErg 50 cl 75:-
Fix hEllaS - Grekisk öl.  33 cl  69:- 
MariEStadS 50 cl 75:-
CarlSbErg hoF 33 cl 59:-
StaropraMEn 33 cl 65:-
brooklyn EaSt ipa 35,5 cl 69:-
CElia - Glutenfri & ekologisk. 33 cl 69:-
CarlSbErg non-alCo - Alkoholfri öl. 33 cl 45:-
prippS blå - Lättöl. 33 cl 35:-

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

Saint tropEz - Martini Rosso,  89:-
zingo & en pressad apelsinklyfta.
Martini Mint - Martini Bianco,  89:-
färsk mynta & färskpressad lime.
Martini MEtz - Martini Rosso,  89:-
ginger ale & en pressad apelsinklyfta.

ouzo 12 - Söt, intensiv smak av   20:-/cl
stjärnanis & kryddor.
ouzo ploMari - Ren & frisk smak  22:-/cl
med toner av fänkål, anis, kanel, muskotnöt 
samt mastika.
Martini - Rosso, Bianco eller   14:-/cl
extra dry.
SoMErSby CidEr - Flera smaker. 69:-
CidEr - Alkoholfri. 45:-

aperitiFS

0121-102 22
www.grekiska.se
soderkoping@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!

läSk
läSk - Pepsi, Pepsi Max, Zingo, 7up. 30 cl 32:-
raMlöSa  33 cl 32:-
MEr FruktdryCk - Flera smaker.  32:-

ECO



MezedeS ~ SMårätter
SkordopSoMo - Grillat vitlöksbröd. 59:-
tzatziki - Yoghurtdipp med gurka, vitlök & olivolja. 59:-
EliéS - Marinerade grekiska oliver. 65:-
MElintzanoSalata - Aubergineröra. 65:-
rEvithia - Krämig kikärtsröra. 65:-
kopaniSti - Starkkryddad fetaoströra. 69:-
dolMadES - Risfyllda vinbladsdolmar. 69:-
Choriatiki - Grekisk sallad med fetaost & kalamataoliver. 75:-
ankinara - Marinerade kronärtskockor. 65:-
tiropitakia - Friterade fetaostrullar. 75:-
Saganaki FEta - Friterad panerad fetaost. 79:-
hallouMi - Grillad cypriotisk ost. 79:-
Midia - Frästa grönskalsmusslor i vitlökssmör & vitt vin. 89:-
CalaMarES - Lättpanerade bläckfiskringar serveras med chiliaioli. 89:-
garidES - Grillade vitlöksmarinerade jätteräkor serveras med chiliaioli. 105:-
pikilia orEtikon - En mix av 4 utvalda förrätter:  219:-
Grillat vitlöksbröd, grekisk sallad, tzatziki & halloumi.
pikilia tiri - En ostmix av:   239:-
Grillad halloumi, saganaki, fetaoströra & fetaostrullar. 
pikilia thalaSSina - En skaldjursmix av:   249:-
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   159:- (49:-)
kyCklingFilé  169:- (55:-)
nötFärS  175:- (59:-)
Starkkryddad nötFärS - Med grillad chilipaprika & tomat. 179:- (59:-)
laMMFärS  179:- (59:-)
FläSkFilé  189:- (69:-)
laMMFilé  219:- (85:-)
Mix - Välj två olika alternativ:  189:- 
Souvlaki från ovan, laxfilé souvlaki, grönsakssouvlaki,  
calamares, gyros eller halloumi.
Extra grönSakSSouvlaki   45:-

extra tillBehör
tzatziki 15:- toMatSalSa 15:- bEarnaiSESåS 15:-
gyroSSåS 15:-  Chiliaioli 15:- riS / bulgur 35:-
hallouMi 29:- poMMES FritES 35:- 

MouSSerande Viner

Crudo proSECCo
Flaska: 349:-

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

frukt samt en ren mineralisk eftersmak.
Till: Som aperitif eller till skaldjur, fisk 

& sallader.
Druva: Glera

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. 

Till: Som aperitif samt till fisk & skaldjur. 
Druvor: Pinot noir, Pinot 
Meunier & Chardonnay

Fråga oss gärna om 
alkoholfria alternativ

ECO

röda Viner

boutari CabErnEt Sauvignon
Flaska: 449:-

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

biblia Chora rEd
Flaska: 499:-

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

med inslag av röd bärfrukt, choklad, vanilj & fat. 
Till: Kötträtter som entrecóte, ryggbiff & lamm. 

Druvor: Agiorgitiko, Cabernet Sauvignon & Merlot

roSé Viner

Crudo roSato
Glas: 79:-   Flaska: 319:-

Puglia, Italien   
Smak: Frisk, fruktig & aromatisk smak med inslag av 

mogna röda bär, rosa grapefrukt & vinbär.
Till: Som aperitif eller till lättare rätter av fisk & 

skaldjur, samt till sallader.
Druva: Negroamaro

akakiES kir-yanni
Flaska: 359:-

Amyndeon, Makedonien, Grekland  
Smak: Torr & fruktig smak med inslag av röda frukter 

balanserade av syran med ett långt, fruktigt avslut.
Till: Som aperitif eller till grillad kyckling & 

vegetariskt.
Druva: Xinomavro 

ECO



Special piata ~ Specialrätter
Välj mellan ris, bulgur, pommes frites eller salladsbädd.

grEkiSkaS SpECial - Lammfilé souvlaki, fläskfilé souvlaki, kycklingfilé 289:-
souvlaki, calamares & grönsakssouvlaki. Serveras med tzatziki & tomatsalsa.
aFroditE - Kycklingfilé souvlaki, fläskfilé souvlaki, nötfärs souvlaki, 275:- 
gyros & grönsakssouvlaki. Serveras med tzatziki & tomatsalsa.
paidakia SharaS - Lammracks med grillad sparris & tomat. Serveras med tzatziki &  275:-
tomatsalsa. 
brizola - Entrecôte serveras med grillad majskolv & tomat samt bearnaisesås. 275:-
kontra FilEto - Ryggbiff med kappa serveras med grillad majskolv & 269:-
tomat samt bearnaisesås.
Sörping SpECial - Fläskfilé souvlaki, fläskkarré souvlaki, kycklingfilé souvlaki,  269:-
grönsakssouvlaki & halloumi. Serveras med tzatziki & tomatsalsa.

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. 139:- 
gyroS kotopoulo - Skuren kycklingfilé serveras med gyrossås. 139:- 
MouSSaka - Traditionell grekisk aubergine-, potatis- & nötfärsgratäng 175:-
med bechamelsås. Serveras med fetaost.
Spitiko kotopoulo - Grillad kycklinglårfilé med grönsakssouvlaki. 175:- 
kEFtEdES - Grekiska blandfärsbiffar med fetaost. Serveras med tzatziki & tomatsalsa. 169:- 

Burgeriaki ~ haMBurgare
Våra hamburgare är självklart grillade & serveras med 

pommes frites, grillad majskolv samt pickles.

klaSSikoS burgEr - Ca 200g premium burgare med dressing, sallad,  179:-
lök, tomat & ost.
Elliniki burgEr - Ca 200g premium burgare med tzatziki, fetaoströra,  185:-
sallad & grillade grönsaker. 
kotopoulo burgEr - Ca 180g kycklingfiléburgare med grillad halloumi, 185:-
chiliaioli, sallad & grillade grönsaker.

biblia Chora whitE
Flaska: 479:-

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

Till: Fisk- & skaldjursrätter samt sallader. 
Druvor: Sauvignon blanc & Assyrtiko 

röda Viner

pEzoulES rEd
Glas: 79:-   Flaska: 319:-

Makedonien, Grekland  
Smak: Medelfyllig & fruktig smak med polerade 

tanniner med inslag av röda bär.
Till: Samtliga grillrätter med kött & ostar.

Druvor: Merlot & Xinomavro

piCColi poggi roSSo
Glas: 95:-   Flaska: 369:-

Puglia, Italien
Smak: Frisk, bärig & fruktig med mjuka tanniner. 

Ekfatskaraktär & inslag av nypon samt örter.
Till: Stekt & grillat fläsk, lamm samt nöt.

Druvor: Negroamaro & Primitivo

CoCoon zinFandEl
Glas: 105:-   Flaska: 409:-

Lodi, Kalifornien, USA 
Smak: Fylligt, smakrikt vin med fatkaraktär & 

inslag av peppar, björnbär, plommon samt hallon.
Till: Kryddiga kötträtter med lamm & nöt.

Druva: Zinfandel

ktiMa kir-yianni
Flaska: 419:-

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

jordgubbar som balanseras av fina ektoner. 
Till: Kötträtter med lamm & nöt.

Druvor: Merlot & Syrah 

Vita Viner

pEzoulES whitE
Glas: 79:-   Flaska: 319:-

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

Crudo
Glas: 89:-   Flaska: 349:-

Sicilien, Italien
Smak: Frisk & fruktig med balanserad sötma, 

inslag av mogna tropiska frukter & lime. 
Till: Som aperitif, fisk & skaldjur samt sallader.

Druvor: Catarratto & Zibibbo

rEtSina
Glas: 95:-   Flaska: 369:-

Attiki, Grekland
Smak: Kryddig, smakrikt vin med tydlig karaktär av 

kåda, inslag av rosmarin & gula äpplen & citrus.
Till: Grekiska rätter av fisk eller ljust kött.

Druva: Savatiano 

kir-yianni aSSyrtiko
Glas: 99:-   Flaska: 389:-

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

eftersmak med inslag av citrus & gröna äpplen.
Till: Laxfilé, sallader & lättare kycklingrätter.

Druva: Assyrtiko

bElguardo vErMEntino
Flaska: 419:-

Toskana, Italien
Smak: Torr, frisk, fruktig & något aromatisk 

smak med inslag av persika, citrus samt mineral.
Till: Fisk- & skaldjursrätter.

Druva: Vermentino

Chardonnay boutari
Flaska: 449:-

Kreta, Grekland
Smak: Medelfyllig, mogen smak med liten ho-

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

Druva: Chardonnay

ECO

ECO



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. 169:-
SoloMoS Souvlaki - Laxfilé souvlaki serveras med tzatziki & grillad citron.  199:-
garidES Souvlaki - Vitlöksmarinerade jätteräkor serveras med tzatziki  209:-
& grillad citron.
poSEidon - Laxfilé souvlaki, jätteräkor, calamares, grönskalsmusslor &  289:- 
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. 139:-
hallouMi burgEr - Grillad halloumi med chiliaioli, sallad & grillad paprika  175:-
samt tomat. Serveras med grillad majskolv, pickles & pommes frites. 
ouMph! Souvlaki - Växtbaserad souvlaki gjord på Oumph!-färs.  175:-
Serveras med tomatsalsa, kikärtsröra, grillad chilipaprika & tomat.
piato lahaniko - Vegetarisk mix med grillat grönsakssouvlaki, grillad halloumi & 175:-
vinbladsdolmar.

SalateS ~ Sallader
Choriatiki - Grekisk sallad med fetaost & kalamataoliver. 159:-
hallouMi Salata - Grillad halloumi med pinjenötter, solrosfrön &  159:-
soltorkade tomater.

epidorpia ~ deSSerter
kréMa - Vaniljglass serveras med chokladsås, bär & våffelpinne. 75:-
baklavaS - Valnötsfylld filodegsbakelse serveras med vaniljglass. 85:-
Sokolata - Varm chokladfondant med flytande chokladfyllning serveras 95:-
med vaniljglass & bär.
CrèME brûléE - Traditionell krämig crème brûlée med karamelliserat täcke. 95:-
Féta ME MarMEláda - Friterad panerad fetaost serveras med varm hjortronsylt & 105:-
vaniljglass.

4

kaFFe
kaFFE/tE    29:-
ESprESSo   Enkel/Dubbel 29:-/35:-
CappuCCino    39:-
CaFE lattE    45:-

aVec
MEtaxa*****   21:-/cl
CalvadoS   24:-/cl 
xanté - Päroncognac.   24:-/cl
zaCapa CEntEnario 23 yo  37:-/cl

WhiSky 
J.w. rEd labEl    19:-/cl
JaMESon   21:-/cl
J.w. blaCk labEl   25:-/cl
bullEit bourbon   26:-/cl
dalwhinniE 15 yo 32:-/cl 
oban 38:-/cl
lagavulin 16 yo 45:-/cl

likör
bailEyS   18:-/cl
liMonCEllo 19:-/cl
likör 43 21:-/cl

                      kaFFedrinkar 5 Cl

yaMaS CoFFEE - Kaffe, Likör 43, Baileys & grädde.  105:-
grEEk CoFFEE - Kaffe, Metaxa, Ouzo & grädde.   105:-
iriSh CoFFEE - Kaffe, Jameson & grädde.   105:-
bailEyS CoFFEE - Kaffe, Baileys & grädde.   105:-

                         drinkar 5 Cl

yaMaS - Greklands nationaldryck Ouzo mixas med färsk mynta & lime. 105:-
dynaMi - Metaxa serveras med färsk lime, färsk mynta & ginger ale. 105:-
FidEl CaStro - Mörk rom, pressad lime & ginger ale. 105:-
SEvEn razz - Bacardi razz, lime & 7up. 105:-
vodka rEdbull   115:-

Fråga gärna serveringspersonalen för andra aktuella drinkar.


