Lär dig grekiska med oss!
Västerås
Grekiska är en restaurangkedja som finns på
flera orter. för mer information besök www . grekiska . se .

Aperitifs

5cl
90:-

Saint tropez - Martini Rosso,

Cider &

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
Martini - Rosso eller Bianco.

Vanliga

Hej
Godmorgon/goddag
Godkväll
Godnatt
Adjö
Idag
Tack
Ja / Nej
Ursäkta
Vatten
Öl
Vin
Okej
En fråga

B ra

Fraser

ord
Yassou
Kalimera
Kalispera
Kalinichta
Andio
Simera
Efcharisto
Ne / Ochi
Signomi
Nero
Bira
Krassi
Endaxi
Mia erotisi

att veta

Telefon
Laddare
Dator
Restaurang
Toalett

Tilefono
Fortisti
Ypologisti
Estiatorio
Toualeta

i vardagen

Hur mår du?
Bra & du?
Bra tack!
Mycket bra!
Vad heter du?
Jag heter...
Jag är från Sverige
Jag vill betala

Mat &

Ti kanis?
Kala esi!
Kala efcharisto!
Poli kala!
Pos se lene?
Me lene...
Ime apo Souidia
Thelo na pliroso

i restaurangen

Grill
Spett
Ris
Pommes frites
Bulgur
Kniv & gaffel
Servett
Tallrik
Ett glas
Barnmeny
Leksaker

021-13 80 50

www.grekiska.se
vasteras@grekiska.se

fullständiga rättigheter

Psistaria
Souvlaki
Ryzi
Patates tiganites
Pligouri
Machairi ke pirouni
Petseta
Piato
Ena potiri
Pediko menou
Pechnidia

Fatöl
Carlsberg export
Staropramen

40 cl
40 cl

alkoläsk

Somersby cider - Sparkling rosé
Somersby cider - Päron
Xide - Flera smaker.

65:65:65:-

Alkoholfritt
Läsk - Pepsi, Pepsi Max,

50 cl

45:-

33 cl
20:-/cl Mineralvatten
20:-/cl Juice 		
Somersby apple cider
33 cl
Alkoholfri drink 		

35:30:50:75:-

Zingo, 7up.

60:65:-

Flasköl
Stavros - Vår egna närbryggda öl. En ljus ofiltrerad lageröl i
tjeckisk stil med balanserad beska.
Mythos - Grekisk öl.

Eriksberg
Fix hellas - Grekisk öl.
Carlsberg hof ECO
Brooklyn - East IPA.
Corona extra
Guinness - Extra Stout.
Kronenbourg 1664 blanc
Celia organic - Glutenfri & ekologisk.
Non-alcoholic beer - Alkoholfri öl.
Pripps blå - Lättöl.

ECO

Allergideklaration

Scanna QR-koden eller läs på vår hemsida grekiska.se/mat.
Om du känner dig osäker, tveka inte
att fråga personalen om hjälp.
MAR 2021

33 cl

70:-

50 cl
50 cl
33 cl
33 cl
35,5 cl
35,5 cl
33 cl
33 cl
33 cl
33 cl
33 cl

75:75:60:55:65:65:65:65:65:45:35:-

Mezedes ~ Smårätter

M ousserande

Skordopsomo - Grillat vitlöksbröd.
Patates tiganites - Friterad pommes frites med fetaost & oregano.
Tzatziki - Yoghurtdipp med gurka, vitlök & olivolja.
Hummus - Krämig kikärtsröra.
Melintzanosalata - Krämig aubergineröra.
Eliés - Marinerade grekiska oliver.
Ankinara - Marinerad kronärtskocka med bladspenat & hyvlad grevéost.
Choriatiki - Grekisk sallad med fetaost & kalamonoliver.
Halloumi - Grillad cypriotisk ost.
Halloumi bruschetta - Grillad halloumi på rostat lantbröd, med oreganoblad,
lök & tomater.

45:60:55:60:65:50:70:80:80:95:-

Tiropitakia - Friterade fetaostrullar.
65:Saganaki feta - Friterad panerad fetaost.
75:Kopanisti - Starkkryddad fetaoströra.
65: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.

175:190:190:190:195:210:200:200:35:-

Paprikaröra
Cognac & pepparsås
Bearnaisesås
Rödvinssås
Vitlökssmör
Chiliaioli
Tomatsalsa

Extra

25:25:25:25:25:25:25:-

tillbehör

Pommes frites
Sötpotatis pommes
Klyftpotatis
Grönsallad
Grillad majskolv
Kryddig korv

40:40:40:40:40:40:-

(49:-)
(55:-)
(55:-)
(55:-)
(59:-)
(69:-)
(59:-)

viner

Jacob’s Creek Le Petit Rosé

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

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

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
Flaska: 650:-

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.

R osé

Crudo prosecco

Glas: 90:- Flaska: 330:-

Palmer & co brut réserve

Souvlaki ~ Grillspett
Fläskkarré
Kycklingfilé
Nötfärs
Starkkryddad nötfärs
Fläskfilé
Lammfilé
Oumph! souvlaki - Växtbaserad Oumph!-färs.
Mix grill - Ditt val av två olika grillspett.
Extra grönsakssouvlaki

viner

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

Glas: 95:- Flaska: 350:-

A lkoholfritt
Jacob´s Creek Unvined Shiraz
Glas: 70:- Flaska: 230:-

Jacob´s Creek Unvined Riesling
Glas: 70:- Flaska: 230:-

Jacob´s Creek Unvined Sparkling
Glas: 70:- Flaska: 230:-

V ita

R öda

viner

Pezoules white

Pezoules red

Glas: 90:- Flaska: 320:-

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

Makedonien, Grekland
Smak: Medelfyllig & fruktig smak med polerade
tanniner med inslag av röda bär.
Till: Samtliga grillrätter med kött & ostar.
Druvor: Merlot & Xinomavro

Retsina boutari

Jakobs creek shiraz reserve

Attika, Grekland
Smak: Torr, frisk smak med örtkryddig ton samt
tydligt inslag av pinjekåda i tämligen mjuk.
Till: All traditionell Grekisk mat.
Druva: Savatiano

Barossa valley, Australien
Smak: Ett välbyggt, kryddiga plommon & mörk
choklad balanseras av cederträ & vanlij från ekfaten.
Till: Passar utmärkt till grillad ryggbiff & oxfilé.
Druva: Shiraz

Glas: 90:- Flaska: 320:-

Mosseland organic

Glas: 120:- Flaska: 390:-

ECO

Glas: 100:- Flaska: 340:Mosel, Tyskland

Cabernet sauvignon boutari

Till: Som aperitif & sommriga sallader som tex
kycklingsallad samt till stark asiatisk mat.
Druva: Riesling, Elbling & Müller-thurgau

Rocca di montemassi calasole

Ventiterrre Chianti

Glas: 105:- Flaska: 350:Toscana, Italien
Smak: Subtil, nyanserad doft av citron & mandel.
Till: Som aperitif eller till rätter av 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

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 - 350g lammracks med rödvinssås, sauté grönsaker & grillad
310:majskolv.
Kontra fileto - 250g ryggbiff med kappa, grillad majskolv, sauté grönsaker,
295:grillad tomat, rödvinssås & bearnaisesås.
Fileto a la greco - 250g oxfilé med cognac- & pepparsås, kronärtskocka &
300:tomat samt vitlöksfrästa champinjoner.
Kotopoulo du chef - 200g majskycklingfilé med tomatsås, fetaostcreme &
225:sauté grönsaker.

Glas: 120:- Flaska: 390:-

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

Smak: Halvtorr, inslag av honung, päron & mandarin.

Special

viner

Glas: 110:- Flaska: 350:Chianti, Toscana, Italien
Smak: Elegant, friskt & medelfylligt vin med
inslag av körsbär, skogsbär, viol & kryddor.
Till: Kött, kyckling & grillade grönsaker.
Druvor: Sangiovese & Canaiolo

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.

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

Pio

zestá piáta

~ Fler

varmrätter

Gyros - Skuren fläskkarré i pitabröd med grönsallad, tzatziki & pommes frites.
Moussaka - Traditionell grekisk aubergine-, potatis- & köttfärsgratäng med

170:185:-

Piato lahaniko - Vegetarisk tallrik med grillad grönsakssouvlaki, grillad

190:-

tomatsås & tzatziki.

halloumi, vinbladsdolmar, majskolv, tzatziki & bulgur.

Thalassina ~ Fisk &

Kaffe

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

Solomos - 200g laxfilé med limé- ingefära majo, sparris & grillade grönsaker.
Garides souvlaki - Vitlöksmarinerade tigerräkor med grillade grönsaker, grillad
citron & lime- ingefära majo.
Calamares - Lättpanerade bläckfiskringar med grönsallad & tzatziki.
Mydia provencale - Blåmusslor provencale med chiliaioli & pommes frites.

230:260:220:230:-

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

Elliniki burger - Ca 200g högrevsburgare med tzatziki, fetaoströra &

180:-

Halloumi burger - 200g grillad halloumi med chiliaioli, grönsallad &

170:-

Vegan burger - 150g vegoburgare med grönsallad & chiliaioli.

160:-

grönsallad.

grillad paprika.

Kaffe/te
30:Espresso
Enkel/Dubbel 30:-/35:Cappuccino
35:Cafe latte
40:Frappe - Grekiskt iskaffe.
45:-

Avec

Metaxa*****
Xanté - Päroncognac.
Grönstedt monopol vsop
Martell vs ***
Hennesey vs
Calvados boulard vsop
Four roses single barrel

Salates ~ Sallader
Choriatiki - Grekisk sallad med fetaost & kalamonoliver.
Halloumi salata - Grillad halloumi med grönsallad, soltorkade tomater,
solrosfrön & tzatziki.

160:170:-

Epidorpia ~ Desserter
Crème brûlée - Traditionell krämig crème brûlée med karamelliserat täcke.
Baklavas - Valnötsfylld filodegsbakelse med bär & vaniljglass.
Giaourti ke meli - Yoghurt med färska frukter, valnötter & honung.
Tigato pagoto - Frasig friterad vaniljglass med ringlad sirap & bär.
Aspri sokolata - Vit chokladmousse med halloncoulis, havrecrunch & färska hallon.
Sokolata - Varm chokladfondant med halloncoulis, vaniljglass & bär.
Sorbet - Fråga oss om dagens aktuella smak.

90:85:70:90:85:95:65:-

Whisky

Aberlour 12 yo
The famous grouse 12 yo
J.w. black label
Laphroaig 10 yo
Chivas regal 12 yo
The glenlivet 12 yo
Jameson

5 cl

Tanqueray dry gin 			130:Beefeater 			115:Gordon´s 			115:-

Kaffedrinkar		

5 cl

Ouzo & grädde.

30:-/cl
20:-/cl
25:-/cl
25:-/cl
30:-/cl
25:-/cl
22:-/cl

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.

Ron zacapa 23 YO gran reserva 35:-/cl
Havana club anos 7 YO
25:-/cl
Havana club anos 3 YO
20:-/cl

Baileys
Amaretto
Drambuie
Cointreau
Likör 43
Sambuca ramazotti
Southern comfort
Limoncello di capri
Bénédictine dom

tonic 		

Greek coffee - Kaffe, Metaxa, 		 120:-

Rum

Likör

Gin &

20:-/cl
20:-/cl
20:-/cl
25:-/cl
20:-/cl
20:-/cl
20:-/cl
20:-/cl
25:-/cl

30:-/cl
25:-/cl
25:-/cl
28:-/cl
30:-/cl
30:-/cl
25:-/cl

S naps

Absolut vodka 		20:-/cl
Jägermeister 		 20:-/cl
Olmeca tequila blanco		 20:-/cl
Olmeca tequila reposado		 25:-/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,		
mynt, lime, soda & krossad is.
Yamas - Ouzo, mynta, lime, 			
citronjuice, 7up & is.
Omorfia - Absolut vodka, likör 43,		
tranbärsjuice, 7up & is.
Dynami - Metaxa cognac, citronjuice,
mynta, ginger ale & is.

120:120:120:120:-

