
Spett (Souvlaki, 2 Spett)

Inkl. vitlöksbröd
Kycklingspett 99:-
Fläskkarréspett 99:-
Nötfärsspett 99:-
Grönsaksspett 99:-
Husets kycklingspett 99:-
Kycklingfilé med grönsaksspett.

SpecIalrätter
Grillmix 1 149:-
Kycklingspett, fläskfiléspett,  
grönsaks spett, calamares, halloumi,  
fetaostfyllda paprikor.

Grillmix 2 159:-
Nötfärsspett, oxfilé, grönsaksspett,  
halloumi, aubergineröra, fetaostfyllda  
paprikor.

Grillmix 3 159:-
Kolgrillade räkor, calamares,  
grönsaksspett, halloumi fetaostfyllda  
paprikor, och husets sås (rom- och yoghurt-
baserad)

Grillmix 4 159:-
Oxfilémedaljonger, kycklingspett,  
lammracks, grönsakspett, halloumi.

Grillmix 5 179:-
Halloumispett, kolgrillade räkor och  
grönsaksspett, aubergineröra och husets sås  
(rom- och yoghurtbaserad)

Kycklingfilé på grekiskt vis 149:-
Kolgrillad hel kycklingfilé serveras  
med grekisk fetaoströra, halloumi.

Kolgrillad kycklingfilé 159:-
Rödvinssås, mozzarella och halloumiost

Förrätter
tzatziki  39:-
calamares 45:-
Halloumiost 50:-
poikilía 119:- 
(husets blandat och gott)
Saganaki (Fetaostpanerad) 45:-
liten grekisk sallad 59:-
liten Halloumisallad 52:-

SpecIalGrIllSpett
KOlGrIllat

Fläskfilé 119:-
Serveras med bearnaisesås.

Halloumispett 139:-
Serveras med tzatziki, aubergineröra  
och fetaostfylld paprika.

Scampispett 139:-
Kolgrillade räkor med rom- och  
yoghurtbaserad sås och halloumi.

Husets vegetariska mix 119:-
Grekisk sallad, aubergineröra,  
halloumi, grönsaksspett, fetaost,  
grillad tomat och fetaostfylld paprika.

VeGetarISKt
Grekisk sallad 89:-
Halloumisallad 99:-
Husets vegetariska mix 119:-
Grekisk sallad, halloumi, friterad squash, 
grönsaksspett, fetaost, och fetaostfylld  
paprika.

Till värmrätter välj bland: Färsk pommes,  
ris, bulgur eller grekisk sallad.  

Tzatziki och pitabröd serveras till alla varmrätter.



daGeNS lUNcH
Serveras mellan 11:00–14:00       Serv: 98:-      avh: 89:- (dryck +5kr)

Alla rätter serveras med tzatziki. Välj mellan färsk pommes, ris,  
bulgur, eller grekisk sallad.

Två spett ingår i varje souvlaki portion.  
Salladsbuffé, bröd, dryck, kaffe och te ingår.

Kycklingspett

Fläskkarréspett

Kebabspett (nötfärs)

Urfaspett (nötfärs stark)

Grönsaksspett

Husets kyckling 
(kycklingfilé med grönsaksspett)

Schnitzel 

Kyckling Gyros

Gyros (strimlad fläskkarré)

Grekisk sallad

Halloumisallad
(Serveras med honungsbaserad dres-
sing)

calamares  
(panerade bläckfiskringar) 

Grillmix 1 129:-
Kycklingspett, fläskfiléspett,  
grönsaksspett, calamares, halloumi.

Grillmix 2 129:-
Nötfärsspett, oxfilé, grönsaksspett,  
halloumi, fetaostfyllda paprikor.

Grillmix 3 139:-
Kolgrillade räkor, calamares, grönsaks- 
spett, halloumi, fetaostfyllda paprikor. och husets 
sås (rom- och yoghurtbaserad)

Grillmix 4 149:-
Oxfilémedaljonger, kycklingspett,  
lammracks, grönsakspett, halloumi.

Scampispett 135:-
Kolgrillade räkor med rom- och  
yoghurtbaserad sås och halloumi.

Fläskfilé Oscar 129:-
Kolgrillade fläskfilémedaljonger,  
bearnaisesås, rödvinssås, grillade räkor.

Kyckling på grekiskt vis 129:-
Grädde- och fetaoströra och halloumiost

Halloumispett 129:-
Serveras med tzatziki, aubergineröra,  
fetaostfylld paprika.

Fläskfiléspett 115:-
Serveras med bearnaisesås.

Vegetariska 119:-
Grekisk sallad, aubergineröra,  
friterad squash, halloumi,  
grönsaksspett, och fetaostfylld paprika.



Grillmix 1 129:-
Kycklingspett, fläskfiléspett,  
grönsaksspett, calamares, halloumi.

Grillmix 2 129:-
Nötfärsspett, oxfilé, grönsaksspett,  
halloumi, fetaostfylld paprika, aubergineröra.

Grillmix 3 139:-
Kolgrillade räkor, calamares, grönsaks- 
spett, halloumi, fetaostfyllda paprikor.

Grillmix 4 149:-
Oxfilémedaljonger, kycklingspett,  
lammracks, grönsakspett, halloumi.

Scampispett 135:-
Kolgrillade räkor med rom- och  
yoghurtbaserad sås och halloumi.

Fläskfilé Oscar 129:-
Kolgrillade fläskfilémedaljonger,  
bearnaisesås, rödvinssås, grillade räkor.

Kyckling på grekiskt vis 139:-
Grädde- och fetaoströra och halloumiost.

Halloumispett 129:-
Serveras med tzatziki, aubergineröra,  
fetaostfylld paprika.

Vegetarisk 119:-
Grekisk sallad, aubergineröra, halloumi,  
grönsaksspett, friterad squash, och  
fetaostfylld paprika.

Schnitzel m. bearnaisesås 104:-

Fläskfiléspett 115:-
Serveras med bearnaisesås.

Fläskkarréspett 104:-
Serveras med tzatziki, aubergineröra,  
pitabröd.

Kycklingspett 104:-
Serveras med tzatziki, aubergineröra,  
pitabröd.

Kebabspett 104:-
Serveras med tzatziki, aubergineröra,  
pitabröd.

Husets kycklingspett 104:-
Kyckling- och grönsaksspett. Serveras  
med tzatziki, aubergineröra, pitabröd.

Grönsaksspett 104:-
Serveras med tzatziki, pitabröd,  
aubergineröra

Halloumisallad 104:-

Grekisk sallad 104:-

calamares 104:-
Panerade bläckfiskringar

Gyros fläskkarré 104:-

Gyros Kyckling 104:-

Alla rätter serveras med Tzatziki. Välj mellan  
färsk pommes, ris, bulgur, eller grekisk sallad.

Två spett ingår i varje souvlaki portion.  
Salladsbuffé, bröd, dryck, kaffe och te ingår.

eFterMIddaGS erBJUdaNde


