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

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

Solna

MAJ 2022

FlaSköl
StavroS - Vår egna närbryggda öl. En ljus ofiltrerad lageröl i tjeckisk stil 33 cl 65:-
med balanserad beska.
MythoS - Grekisk öl. 50 cl 75:-
ErikSbErg 50 cl 72:-
Fix hEllaS - Grekisk öl.  33 cl  59:- 
Falcon Export 50 cl 69:-
tuborg guld 50 cl 69:-
carlSbErg hoF - Mellanöl.  33 cl 55:-
carlSbErg Export 33 cl 59:-
StaropraMEn 33 cl 59:-
lättöl  33 cl 29:-
carlSbErg non-alco - Alkoholfri öl. 33 cl 39:-

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

08-730 27 00
www.grekiska.se
solna@grekiska.se  
fullständiga rättigheter

läSk
läSk - Pepsi, Pepsi Max, Zingo, 7up, apelsinjuice. 30 cl 29:-
raMlöSa 33 cl 29:-

aperitiFS
ouzo - Klassisk grekisk aperitif.  21:-/cl
ouzo ploMari - Ren & frisk smak med toner av fänkål, anis, kanel,   23:-/cl
muskotnöt samt mastika. 
JägErMEiStEr    21:-/cl
vodka    21:-/cl
SoMErSby - Päron.  55:-

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. 45:-
SkordopSoMo ME(kai) tzatziki - Grillat vitlöksbröd med tzatziki. 55:-
tzatziki - Yoghurtdipp med gurka, vitlök & olivolja. 55:-
MElintzanoSalata - Aubergineröra. 59:-
rEvithia - Krämig kikärtsröra. 59:-
choriatiki - Grekisk sallad med fetaost & kalamonoliver. 69:-
dolMadES - Risfyllda vinbladsdolmar. 65:-
tiropitakia - Friterade fetaostrullar. 69:-
Saganaki FEta - Friterad panerad fetaost. 75:-
hallouMi - Grillad cypriotisk ost. 75:-
calaMarES - Panerade bläckfiskringar med chiliaioli. 79:-
ScaMpi - Friterade panerade torpedräkor med tzatziki. 79:-
garidES - Grillade vitlöksmarinerade jätteräkor serveras med chiliaioli. 95:-
pikilia orEtikon - En mix av 4 utvalda förrätter:  199:-
Grillat vitlöksbröd, grekisk sallad, tzatziki & halloumi.
pikilia tiri - En ostmix av:   219:-
Grillad halloumi, saganaki, fetaoströra & fetaostrullar. 
pikilia thalaSSina - En skaldjursmix av:   249:-
Calamares, scampi, jätteräkor & vitlöksbröd. 

SouVlaki ~ grillSpett
Välj mellan ris, bulgur, pommes frites, klyftpotatis eller salladsbädd. 
Serveras med tzatziki, sallad & bröd. Två spett ingår i varje portion. 

Pris för extra spett anges inom parantes.

FläSkkarré   149:- (49:-)
kycklingFilé  155:- (55:-)
nötFärS  159:- (59:-)
Starkkryddad nötFärS - Med grillad chilipaprika & tomat. 165:- (59:-)
FläSkFilé  179:- (69:-)
laMMFilé  195:- (75:-)
Mix - Välj två olika alternativ:  169:- 
Souvlaki från ovan, laxfilé souvlaki, grönsakssouvlaki, calamares, gyros eller halloumi.
Extra grönSakSSouvlaki   39:-

extra tillBehör
tzatziki 19:- toMatSalSa 19:- gyroSSåS  19:-  
chiliaioli 19:- bEarnaiSESåS 19:- grillad MaJSkolv  19:- 
hallouMi 29:- poMMES FritES 35:- riS/bulgur   35:- 

MouSSerande Viner

crudo proSEcco
Flaska: 329:-

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

Fråga oss gärna om 
alkoholfria alternativ

ECO

roSé Viner

crudo roSato
Glas: 75:-   Flaska: 295:-

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: 349:-

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.

ECO



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

grEkiSkaS SpEcial - Lammfilé souvlaki, fläskfilé souvlaki, kycklingfilé souvlaki, 265:-
calamares & grönsakssouvlaki. Serveras med tzatziki & tomatsalsa.
aFroditE - Kycklingfilé souvlaki, fläskfilé souvlaki, nötfärs souvlaki, gyros & 255:- 
grönsakssouvlaki. Serveras med tzatziki & tomatsalsa.
artEMiS - Kycklingfilé souvlaki, nötfärs souvlaki, gyros, calamares & vinbladsdolmar. 239:- 
Serveras med tzatziki & tomatsalsa.
MykonoS - Kycklingfilé souvlaki, nötfärs souvlaki, gyros, vinbladsdolmar & 239:- 
grönsakssouvlaki. Serveras med tzatziki & tomatsalsa.
koS - Kycklingfilé souvlaki, nötfärs souvlaki, lammracks, gyros & grönsakssouvlaki.  239:- 
Serveras med tzatziki & tomatsalsa.
SaMoS - Lammfilé souvlaki, fläskkarré souvlaki, gyros, calamares & vinbladsdolmar.  239:- 
Serveras med tzatziki & tomatsalsa.
biFtEki gEMiSto - Fetaostfylld nötfärsbiff med grillad sparris & tomat.  209:-
Serveras med tzatziki & tomatsalsa.
paidakia SharaS - Lammracks med grillad sparris & tomat. Serveras med tzatziki. 245:-
brizola - Entrecôte serveras med grillad sparris & tomat samt bearnaisesås. 245:-
kontra FilEto - Ryggbiff med kappa serveras med grillad sparris & tomat 239:-
samt bearnaisesås.

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. 129:- 
gyroS kotopoulo - Skuren kycklingfilé serveras med gyrossås. 129:- 
MouSSaka - Traditionell grekisk aubergine-, potatis- & nötfärsgratäng med 159:-
bechamelsås. Serveras med tzatziki & fetaost.
Spitiko kotopoulo - Grillad kycklinglårfilé med grönsakssouvlaki. 159:- 

Burgeriaki ~ haMBurgare
Våra hamburgare är självklart grillade & serveras 
med pommes frites, grillad majskolv samt pickles.

klaSSikoS burgEr - Ca 200g premium burgare med dressing, sallad, lök, tomat & 155:-
ost.
Elliniki burgEr - Ca 200g premium burgare med tzatziki, fetaoströra, sallad & 165:-
grillade grönsaker. 
kotopoulo burgEr - Ca 180g kycklingfiléburgare med grillad halloumi, chiliaioli, 165:-
sallad & grillade grönsaker.

röda Viner

pEzoulES rEd
Glas: 75:-   Flaska: 295:-

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: 79:-   Flaska: 309:-

Puglia, Italien
Smak: Frisk, bärig & fruktig med mjuka tanni-

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

Druvor: Negroamaro & Primitivo

Fonturotoli chianti claSSico 
Flaska: 349:- 

Toskana, Italien 
Smak: Kryddigt & smakrikt vin med inslag av 
körsbär, plommon, rostade fat samt choklad. 

Till: Kötträtter med mörkt kött. 
Druvor: Sangiovese, Malvasia, Merlot & Colorino

boutari cabErnEt Sauvignon
Flaska: 379:-

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 

Vita Viner

pEzoulES whitE
Glas: 75:-   Flaska: 295:-

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: 79:-   Flaska: 309:-

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

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

Druvor: Catarratto & Zibibbo

MoSchoFilEro boutari
Flaska: 349:-

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

äpple, citrus & en aptitretande bitterhet på slutet.
Till: Fisk & skaldjur samt kryddig mat.

Druva: Moschofilero

ECOECO



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, klyftpotatis, kokt potatis eller salladsbädd.

gloSSa - Panerade rödspätta serveras med remouladsås. 139:-
calaMarES - Panerade bläckfiskringar serveras med chiliaioli & tzatziki. 149:-
ScaMpi - Panerade torpedräkor serveras med tzatziki.  165:-
SoloMoS Souvlaki - Laxfilé souvlaki serveras med tzatziki.  185:-
garidES Souvlaki - Vitlöksmarinerade jätteräkor serveras med tzatziki & chiliaioli. 199:-
poSEidon - Laxfilé souvlaki, jätteräkor, calamares & grönsakssouvlaki. 265:- 
Serveras med tzatziki & chiliaioli.

chortoFágoS ~ VegetariSkt
Välj mellan ris, bulgur, pommes frites, klyftpotatis eller salladsbädd.  

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

Souvlaki lahanikon - Två grillade grönsakssouvlaki. 129:-
dolMadES - Risfyllda vinbladsdolmar. 135:-
choriatiki - Grekisk sallad med fetaost & kalamonoliver. 145:-
hallouMi - Grillad cypriotisk ost. 139:-
piato lahaniko - Vegetarisk mix med grillat grönsakssouvlaki, grillad 159:-
halloumi & vinbladsdolmar.
ouMph! Souvlaki - Växtbaserad souvlaki gjord på Oumph!-färs. Serveras med  159:-
tomatsalsa, kikärtsröra, grillad chilipaprika & tomat.
hallouMi burgEr - Grillad halloumi med chiliaioli, sallad & grillade grönsaker.  159:-
Serveras med grillad majskolv, pickles & pommes frites.

epidorpia ~ deSSerter
kréMa - Vaniljglass serveras med choklad-, jordgubb- eller kolasås. 65:-
baklavaS - Valnötsfylld filodegsbakelse serveras med vaniljglass. 75:-
Sokolata - Varm chokladfondant med flytande chokladfyllning serveras 85:-
med vaniljglass & bär. 
caMEMbErt - Friterad camembert serveras med hjortonsylt & glass. 95:-
coco kréMa - Kokosglass med rivna kokosbitar serveras i ett halvt kokosnötskal. 95:-

 

4

kaFFe
kaFFE/tE    25:-
ESprESSo   Enkel/Dubbel 25:-/35:-
cappuccino    39:-
caFE lattE    39:-

aVec
MEtaxa*****   19:-/cl
xanté - Päroncognac.   23:-/cl
grönStEdt Monopol  27:-/cl 

WhiSky 
thE FaMouS grouSE    21:-/cl
grantS 21:-/cl 
JaMESon  22:-/cl
J.w. rEd labEl    21:-/cl
chivaS rEgal 24:-/cl 

likör
bailEyS   21:-/cl
draMbuiE  21:-/cl
galliano  21:-/cl

                      kaFFedrinkar 5 cl

grEEk coFFEE - Kaffe, Metaxa, Ouzo & grädde.   109:-
iriSh coFFEE - Kaffe, Jameson & grädde.   109:-
bailEyS coFFEE - Kaffe, Baileys & grädde.   109:-

                       

Fråga gärna serveringspersonalen för andra aktuella drinkar.


