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

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

Västerås

JUL 2022

Flasköl
StavroS - Vår egna närbryggda öl. En ljus ofiltrerad lageröl i 33 cl 70:-
tjeckisk stil med balanserad beska.
MythoS - Grekisk öl. 50 cl 80:-
ErikSbErg 50 cl 75:-
Fix hEllaS - Grekisk öl.  33 cl  65:- 
CarlSbErg hoF 33 cl 55:-
brooklyn - Defender IPA. 33 cl 70:-
Corona Extra 35,5 cl 65:-
kronEnbourg 1664 lagEr 33 cl 65:-
ErikSbErg hovMäStarlagEr - Alkoholfri öl. 33 cl 50:-
PriPPS blå - Lättöl. 33 cl 40:-

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

021-13 80 50
www.grekiska.se
vasteras@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!

Saint troPEz - Martini Rosso,  90:-
zingo & färskpressad apelsin.
Martini Mint - Martini Bianco,  90:-
färsk mynta & färskpressad lime.
Martini MEtz - Martini Rosso,  90:-
ginger ale & färskpressad apelsin.
ouzo PloMari - Ren & frisk smak 25:-/cl
med toner av fänkål, anis, kanel, muskotnöt 
samt mastika.
CaMPari   20:-/cl
Martini - Rosso eller Bianco.   20:-/cl

Fatöl
CarlSbErg ExPort  40 cl 65:-

SoMErSby CidEr - Sparkling rosé  65:-
SoMErSby CidEr - Päron 65:-
xidE - Flera smaker. 65:-

alkoholFritt

läSk - Pepsi, Pepsi Max,  50 cl 50:-
Zingo, 7up.
MinEralvattEn   33 cl 40:-
JuiCE    35:-
SoMErSby aPPlE CidEr   33 cl 50:-
alkoholFri drink   75:-

aperitiFs Cider & alkoläsk5cl



Mezedes ~ sMårätter
SkordoPSoMo - Grillat vitlöksbröd. 50:-
tzatziki - Yoghurtdipp med gurka, vitlök & olivolja. 60:-
rEvithia - Krämig kikärtsröra. 60:-
MElintzanoSalata - Krämig aubergineröra. 70:-
EliéS - Marinerade grekiska oliver. 50:-
ankinara - Marinerad kronärtskocka med bladspenat & hyvlad grevéost. 70:-
Choriatiki - Grekisk sallad med fetaost & kalamonoliver. 85:-
hallouMi - Grillad cypriotisk ost. 85:-
hallouMi bruSChEtta - Grillad halloumi på rostat lantbröd, med oreganoblad, 105:-
lök & tomater. 
tiroPitakia - Friterade fetaostrullar. 65:-
Saganaki FEta - Friterad panerad fetaost. 75:-
koPaniSti - Starkkryddad fetaoströra. 70:-
kEFalograviEra - Grekisk grevéost med bladspenat, granatäpple, sesamfrön & honung. 85:-
CalaMarES - Lättpanerade bläckfiskringar. 85:-
Piato MEzEdES - Gäller för minst 2 personer. 195:-/pers
Tzatziki, aubergineröra, kikärtsröra, fetaostfyllda rulader, bläckfiskringar, 
vinbladsdolmar, halloumi & marinerade oliver.
 

souVlaki ~ grillspett
Välj mellan ris, bulgur, pommes frites, klyftpotatis eller grönsallad.

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

FläSkkarré   180:- (49:-)
kyCklingFilé  195:- (55:-)
nötFärS  195:- (55:-)
Starkkryddad nötFärS  195:- (55:-)
FläSkFilé  200:- (59:-)
laMMFilé  220:- (75:-)
ouMPh! Souvlaki - Växtbaserad Oumph!-färs.   200:- (59:-)
Mix grill - Ditt val av två olika grillspett.  200:- 
Extra grönSakSSouvlaki   35:-

extra tillBehör
PaPrikaröra 25:- PoMMES FritES 40:- 
CognaC & PEPParSåS 25:- SötPotatiS PoMMES 40:- 
bEarnaiSESåS 25:- klyFtPotatiS 40:- 
rödvinSSåS 25:- grönSallad 40:- 
vitlökSSMör 25:- grillad MaJSkolv 40:- 
Chiliaioli 25:- kryddig korv 40:-
toMatSalSa 25:- 

Mousserande Viner

Crudo ProSECCo
Glas: 90:-   Flaska: 330:-

Veneto, Italien
Smak: Torr, frisk & fruktig, aromatiskt 
blommig & citrusfrisk frukt med en ren 

mineralisk eftersmak.
Till: Som aperitif & till skaldjur, fisk samt  

sallader.
Druva: Glera

CaMPo viEJo Cava brut roSE
Glas: 90:-   Flaska: 330:-

Penedes, Spanien
Smak: Mycket fruktig doft med inslag av 

jordgubbe & plommon. Torr, smakrik, frisk 
& fruktig med inslag av björnbär & hallon.

Till: Som apéritif & till maträtter 
med fisk, skaldjur eller ljust kött.

Druvor: Trepat

PalMEr & Co brut réSErvE
Flaska: 650:-

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

rosé Viner

JaCob’S CrEEk lE PEtit roSé
Glas: 95:-   Flaska: 350:-

Barossa valley, Australien
Smak: Frisk, elegant smak av tranbär & körsbär 

med mjuk avslutning. 
Till: Som apéritif eller till fisk- & kycklingrätter.

Druvor: Pinot noir, grenache & mataro

alkoholFritt Vin

rött
Glas: 70:-   Flaska: 230:-

vitt
Glas: 70:-   Flaska: 230:-

MouSSErandE
Glas: 70:-   Flaska: 230:-



speCial piata ~ speCialrätter
Välj mellan pommes frites, klyftpotatis, grönsakssouvlaki eller grönsallad.

Piato hEllaS - Gäller för minst 2 personer. 320:-/pers
En variation av kolgrillat kött som serveras på bräda. Ryggbiff, lammracks, fläskkarré souvlaki, 
majskycklingfilé, kryddig korv, sauté grönsaker, grillad majskolv, rödvinssås & bearnaisesås med 
ditt val av tillbehör.
grEkiSkaS SPECial - Lammfilé souvlaki, fläskfilé souvlaki, kycklingfilé souvlaki, 290:-
calamares & grönsakssouvlaki med tzatziki.
Paidakia SharaS - Lammracks ca 300g med rödvinssås, sauté grönsaker & grillad 310:-
majskolv. 
kontra FilEto - Ryggbiff ca 250g med kappa, grillad majskolv, sauté grönsaker,  295:-
grillad tomat, rödvinssås & bearnaisesås.
FilEto a la grECo - Oxfilé ca 250g med cognac- & pepparsås, kronärtskocka & 305:-
tomat samt vitlöksfrästa champinjoner.
kotoPoulo du ChEF - Majskycklingfilé  ca 200g med tomatsås, fetaostcreme &    235:-
sauté grönsaker.

greek grill dinner  420:-/pers
kökEtS trErättErSMEny - Gäller för minst 2 personer. 

Förrätt - Traditionell grekisk bondsallad med lantbröd.
varMrätt - Piato hellas för sällskapet att dela på. En variation av kolgrillat kött
som serveras på bräda. Ryggbiff, lammracks, fläskkarré souvlaki, majskycklingfilé, 

kryddig korv, sauté grönsaker, grillad majskolv, 
rödvinssås & bearnaisesås med ditt val av tillbehör: 

Klyftpotatis, pommes frites, grönsakssouvlaki eller grönsallad.

EFtErrätt - Creme brulée med färska hallon.

pio zestá piáta ~ Fler VarMrätter
gyroS - Skuren fläskkarré i pitabröd med grönsallad, tzatziki & pommes frites. 175:- 
MouSSaka - Traditionell grekisk aubergine-, potatis- & köttfärsgratäng med 190:-
tomatsås & tzatziki. 
Piato lahaniko - Vegetarisk tallrik med grillad grönsakssouvlaki, grillad  195:-
halloumi, vinbladsdolmar, majskolv, tzatziki & bulgur.
  

röda Viner

PEzoulES rEd
Glas: 90:-   Flaska: 320:-

Makedonien, Grekland  
Smak: Medelfyllig & fruktig smak med polerade 

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

Druvor: Merlot & Xinomavro 

JaCob’S CrEEk grEnaChE Shiraz
Glas: 120:-   Flaska: 390:-

Barossa valley, Australien
Smak: Fruktig smak med inslag av blåbär, 

skogshallon, örter & peppar.
Till: Passar utmärkt till fläsk- & lammkött.

Druva: Shiraz/Syrah, Grenache

CabErnEt Sauvignon boutari
Glas: 130:-   Flaska: 415:-

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

fat i balanserat frisk & sträv, välgjord smakrik stil.
Till: Smakrika kötträtter av lamm & nöt.

Druva: Cabernet Sauvignon

volPEtto Chianti riSErva 
Glas: 120:-   Flaska: 390:-

Chianti, Toskana, Italien
Smak: Fylligt med välintegrerade tanniner, fin 

fruktighet & ett långt avslut.
Till: Nöträtter & plockmat.

Druvor: Sangiovese

Cantina nEgrar lE roSEllE riPaSSo
Glas: 140:-   Flaska: 450:-

Veneto, Italien 
Smak: Fyllig, kryddig & koncentrerat fruktig smak 

med inslag av mogna körsbär, örter, choklad & vanilj. 
Till: Smakrika rätter av lamm & nöt.

Druvor: Corvinone & Rondinella

doMini vEnEti aMaronE ClaSSiCo
Flaska: 600:-

Veneto, Italien 
Smak: Fyllig, eldig & frisk smak med mjuka 

tanniner. Inslag av mörka bär & frukt i robust stil. 
Till: Samtliga grillrätter med kött. 

Druvor: Corvina, Rondinella & Corvinone

Vita Viner

PEzoulES whitE
Glas: 90:-   Flaska: 320:-

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

rEtSina boutari
Glas: 90:-   Flaska: 320:-

Attika, Grekland
Smak: Torr, frisk smak med örtkryddig ton samt 

tydligt inslag av pinjekåda i tämligen mjuk.
Till: All traditionell Grekisk mat.

Druva: Savatiano

JaCob’S CrEEk riESling
Glas: 100:-   Flaska: 340:-

Barossa valley, Australien
Smak: Mycket frisk smak med inslag av gröna äpplen, 

örter, vita vinbär & lime.
 Till: Fisk & skaldjur.

Druva: Riesling 

il Fortino vErMEntino
Glas: 110:-   Flaska: 360:-

Toskana, Italien
Smak: Saftig syra med riklig karaktär av gula 

plommon, makadamnöt, krusbär, lime, gråpäron, vit 
nektarin, citronzest, vita blommor & nashipäron.

Till: Fisk & skaldjur.
Druva: Vermentino

ChabliS PrEMiEr Cru aoC
Flaska: 400:-

Chablis, Frankrike
Smak: Relativt fet chardonnaysmak med lång 

eftersmak av mineral & lite citrus. 
Till: Fisk & skaldjursrätter.

Druva: Chardonnay



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 pommes frites, klyftpotatis, 
grönsakssouvlaki eller grönsallad (gäller ej Mydia provencale).

SoloMoS - Laxfilé ca 200g med limé- ingefära majo, sparris & grillade grönsaker.  240:-
garidES Souvlaki - Vitlöksmarinerade jätteräkor med grillade grönsaker, grillad   260:-
citron & lime- ingefära majo.
CalaMarES - Lättpanerade bläckfiskringar med grönsallad & tzatziki.  230:-
Mix thalaSSina - Grillad laxfilé, vitlöksmarinerade jätteräkor & lättpanerade  280:-
bläckfiskringar med limé- ingefära majo, sparris & grillade grönsaker. 

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

Elliniki burgEr - Ca 200g premium burgare med tzatziki, fetaoströra &  185:-
grönsallad.
hallouMi burgEr - 200g grillad halloumi med chiliaioli, grönsallad &  175:-
grillad paprika. 
vEgan burgEr - 150g vegoburgare med grönsallad & chiliaioli.   165:-

salates ~ sallader
Choriatiki - Grekisk sallad med fetaost & kalamonoliver. 160:-
hallouMi Salata - Grillad halloumi med grönsallad, soltorkade tomater,  170:-
solrosfrön & tzatziki.

epidorpia ~ desserter
CrèME brûléE - Traditionell krämig crème brûlée med karamelliserat täcke. 90:-
baklavaS - Valnötsfylld filodegsbakelse med bär & vaniljglass. 85:-
tigato Pagoto - Frasig friterad vaniljglass med ringlad sirap & bär. 90:-
aSPri Sokolata - Vit chokladmousse med halloncoulis, havrecrunch & färska hallon. 85:-
Sokolata - Varm chokladfondant med halloncoulis, vaniljglass & bär. 95:-
SorbEt - Fråga oss om dagens aktuella smak. 65:-

4

kaFFe
kaFFE/tE  30:-
ESPrESSo  Enkel/Dubbel  30:-/35:-
CaPPuCCino  35:-
CaFE lattE  40:-
FraPPE - Grekiskt iskaffe. 45:-

aVeC
MEtaxa*****   30:-/cl
xanté - Päroncognac.   20:-/cl
grönStEdt MonoPol vSoP  25:-/cl 
MartEll vS ***  25:-/cl 
hEnnESEy vS 30:-/cl 
CalvadoS boulard vSoP   25:-/cl 
Four roSES SinglE barrEl   22:-/cl 

ruM
ron zaCaPa 23 YO gran rESErva  35:-/cl 
havana Club anoS 7 YO  25:-/cl 
havana Club anoS 3 YO  20:-/cl 

likör
bailEyS   20:-/cl
aMarEtto  20:-/cl
draMbuiE    20:-/cl
CointrEau  25:-/cl
likör 43 20:-/cl 
SaMbuCa raMazotti  20:-/cl 
SouthErn CoMFort   20:-/cl
liMonCEllo di CaPri  20:-/cl 
bénédiCtinE doM  25:-/cl

Whisky 
abErlour 12 yo 30:-/cl 
thE FaMouS grouSE 12 yo 25:-/cl 
J.w. blaCk labEl  25:-/cl 
laPhroaig 10 yo  28:-/cl 
ChivaS rEgal 12 yo  30:-/cl 
thE glEnlivEt 12 yo  30:-/cl 
JaMESon  25:-/cl 

gin & toniC  5 Cl

tanquEray dry gin    130:-
bEEFEatEr     115:-
gordon´S      115:-

kaFFedrinkar  5 Cl

grEEk CoFFEE - Kaffe, Metaxa,   120:-
Ouzo & grädde.
iriSh CoFFEE - Kaffe, Jameson &   120:-
grädde.
bailEyS CoFFEE - Kaffe, Baileys &   120:-
grädde.
FraPPE bailEyS - Iskaffe, Baileys &  120:-
mjölk.
CaFé orangE - Cointreau, kaffe &   120:-
grädde. 
kaFFE karlSSon - Kaffe, Baileys,  120:-
Cointreau & grädde. 

snaps 
abSolut vodka   20:-/cl 
JägErMEiStEr   20:-/cl 
olMECa tEquila blanCo  20:-/cl 

grappa 
MuSElla graPPa di aMaronE  30:-/cl 
 

drinkar  5 Cl

Cuba librE - Havana club, pepsi,  120:-
lime & is.
hEllaS - Absolut vodka, blå   120:-
curacao, passionfrukt juice, 7up & is.
MoJito - Havana club rom, socker,  120:-
mynt, lime, soda & krossad is.
yaMaS - Ouzo, mynta, lime,     120:-
citronjuice, 7up & is.  
oMorFia - Absolut vodka, likör 43,  120:-
tranbärsjuice, 7up & is. 
dynaMi - Metaxa cognac, citronjuice, 120:-
mynta, ginger ale & is. 


