
ÖPPETTIDER
MÅN-FRE 1100-2100

LÖR-SÖN 1200-2100

Avhämtningsmeny

MENY

KORFU ÄKTA KOLGRILLSRESTAURANG
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SOUVLAKI
Serveras med tzatziki, bröd och sallad.  

Välj mellan ris, pommes frites, klyftpotatis  
eller bulgur. Två spett ingår i varje portion. 

Extra grönsaksspett 30:-

Fläsk  119:- 35:-
FläskFilé  139:- 39:-
lamm  159:- 45:-
kycklingFilé  119:- 35:-
kebabspett  119:- 35:-
UrFaspett stark kryddad 119:- 35:- 
köttfärs med grillad paprika, 
och tomat
biFteki köttfärsbiff 119:- 35:-
giros Grekisk kebab 119:- 35:-
kyckling giros 119:- 35:-
mix (välj två olika spett eller giros)119:- 
– vid val av lammspett tillkommer 20:-
– vid val av fläskfiléspett tillkommer 10:-
MIX Halloumi/valfritt spett 129:-
lammracks med tzatziki 179:-  49:-
biFteki special 155:- 
med inbakad ost
barnmeny 79:- 
– endast kycklingfilé, fläsk, kebab eller giros

FRITERAT
calamares  99:- 30:-
scampi 109:- 35:-

Grekisksallad med 2 valfria spett   139:-
ej lammspett eller halloumi

Wok med 2 valfria spett         139:-
ej lammspett eller halloumi

FÖRRÄTTER
tzatziki med bröd 30:-

calamares  49:- 
med tzaziki och bröd

grekisk sallad  50:-

saganaki  50:- 
friterad fetaost

Htipiti (stark) krossad  49:- 
grekisk ost och paprika

bondsallad (finhackad lök,  49:- 
tomat, gurka och paprika)

dolmades (vinbladsdolmar  50:- 
med tzatziki och sallad)

scampi med tzatziki och bröd 50:-

HalloUmi  50:-

Vitlöksbröd med tzatziki  40:-

cHili cHeese nUggets 40:-

mozzarella sticks 40:-

cHicken Fingers 40:-

lökringar 30:-

spicy bbQ Wings 40:-

HUmmUs 40:-
Oliver 30:-

SPECIALRÄTTER
Serveras med tzatziki, bröd och sallad. 

Välj mellan ris, pommes frites, klyftpotatis  
eller bulgur.

korFU – Fläskfilé souvlaki 189:- 
lammfilé souvlaki, kycklingfilé 
souvlaki, calamares och grillat  
grönsaksspett

rHodos – Lammracks 185:- 
kycklingfilé souvlaki,  
giros och bifteki

olympia – Lammfilé souvlaki, 185:- 
bifteki, giros och fläskkarré

kreta – Starkt kryddad lammracks 185:- 
fläskkarré, bifteki och dolmades.

kolgrillens specialitet   185:- 
Kycklingfilé souvlaki, giros, bifteki  
och dolmades.

pikila – Fläsk souvlaki, lammracks, 185:- 
friterad scampi och bifteki.

entrecoté – m bearnaisesås  185:- 
och klyftpotatis 

biFF – m bearnaisesås  185:- 
och klyftpotatis 

ÖVRIGA
moUssaka   119:-
lasagne  119:-

EFTERRÄTTER
Friterad camembert  59:- 
med glass och hjortronsylt
baklaWa  49:- 
med glass
glass  35:- 
med chokladsås eller kolasås

FISK
Serveras med kokt potatis, pommes frites  

couscous eller ris. Välj mellan 
tzatziki eller remouladsås.

laxkotlett  139:-
rödspätta  99:-

VEGETARISKT
Wok  99:-
Vegetariskt grillspett 99:-
dolmades  Extra dolmades 25:- 99:-
HalloUmi 129:-

SALLAD
grekisksallad  119:-
kycklingsallad  119:-
tonFisksallad  99:-

HAMBURGARE
90 gr med bröd 59:-
90 gr med pommes frites 79:-
Hemlagad HambUrgare 119:-
HalloUmi bUrgare 119:-

LÄSK OCH LÄTTÖL
Liten  19:-
1.5 liter 30:-

Vi Har öl ocH Vin 
rättigHeter

LUNCH 99:-
Sparbanksvägen 18

Mån–Fre 11.00–14.00
Valfri rätt, läsk ingår

(ej specialrätter, lamm och fisk)

Hjärtligt välkomna önskar personalen!
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