Orektika Kria

PRZYSTAWKI ZIMNE
TZATZIKI 9 zł
grecki jogurt ze świeżym ogórkiem, ziołami i oliwą extra virgine

PASTA ELIAS 12 zł
tapenada z oliwek z octem balsamicznym i oliwą

MELITZANOSALATA 12 zł
mus z pieczonych bakłażanów z czosnkiem i oliwą extra vergine

HUMMUS 12 zł
mus z cieciorki i pasty sezamowej doprawiony kuminem

MEZE HELLADA 21 zł
talerz greckich musów: tzatziki, pasta elias, melitzanosalata, hummus

FLORINIS 17 zł
grillowana papryka czerwona nadziewana serem feta

ARNI TOU CHEF 21 zł
plastry pieczonej jagnięciny z pitą, rucolą, oliwą i serem kefalotiri

MEZE ELLINIKO

39 zł

wybór zimnych przystawek dla 2 osób:
tzatziki, hummus, pasta ellias, melitzanosalata, pantzaria,
oliwki greckie, feta, jagnięcina pieczona

Orektika Zesta

PRZYSTAWKI GORĄCE
SPANAKOPITAKIA 12 zł
pierożki z ciasta phyllo nadziewane szpinakiem i fetą

KOLOKITHOKEFTEDES 12 zł
złociste placuszki z cukini z kruszoną fetą podawane z tzatzikami

MELITZANOBUREKAKIA 12 zł
zapiekane roladki z bakłażana z fetą podane na sosie pomidorowym

DOLMADAKIA 12 zł
liście winogron faszerowane kaszą perłową i wołowiną

HALOUMI TIGANITO 18 zł
grillowany cypryjski ser haloumi podawany z pitą, pomidorami i rukolą

OKTAPODAKI 19 zł
ośmiorniczki smażone na oliwie z czosnkiem, podane z pitą i cytryną

KALAMARAKIA TIGANITA 19 zł
smażone kalmary serwowane z tzatzikami

MIDIA SAGANAKI ME OUZO 19 zł
małże pieczone z warzywami, serem feta i ouzo

KEFTEDAKIA 16 zł
kuleczki z mięsa mielonego doprawione miętą podawane z pitą i sosem tzatziki

SAGANAKI

16 zł

feta smażona na patelni panierowana w sezamie

MEZE ZESTO 48 zł
wybór gorących przekąsek dla 2 osób: spanakopitakia, melitzanoburekakia, kolokithokeftedes,
dolmadakia, keftedakia, papryka florinis, grillowany ser haloumi

Soupes

ZUPY
ORZOSOUPA 9 zł
zupa z kurczaka z greckim makaronem orzo

PSAROSOUPA ME THALLASINA 12 zł
zupa rybna z owocami morza i kawałkami dorsza

FAKIES 9 zł
zupa z soczewicy z pomidorami i czosnkiem podana z grecką fetą

Salates

SAŁATKI i MAKARONY
HORIATIKI 18 zł
tradycyjna sałatka wiejska z prawdziwą fetą, greckimi oliwkami i oliwą

KOTOPOULOSALATA 18 zł
sałatka z grillowanym kurczakiem, pomidorami suszonymi, tahini, cieciorką, i serem manuri

SPANAKOSALATA 18 zł
sałatka ze świeżego szpinaku z buraczkami marynowanymi, pomarańczą i kruszoną fetą

ARNI SALATA 21 zł
mieszane sałaty i rukola z pieczoną jagnięciną i grillowanym serem haloumi

SALATA ME GARIDES 24 zł
sałatka z krewetkami smażonymi, oliwkami i papryką florinis

KOFTO MAKARONAKI 31 zł
makaron kofto z owocami morza

ORZO ME SPANAKI 24 zł
makaron orzo ze szpinakiem, suszonymi pomidorami, brokułami i fetą

Kiria Piata

DANIA GŁÓWNE
MOUSSAKA

25 zł

zapiekanka z bakłażanów, ziemniaków i mięsa pod beszamelem

KOTOPOULO ME HALLOUMI 25 zł
filet z kurczaka z serem halumi i suszonym pomidorem w sosie winnym podany z pilawem ryżowym

GYROS PITTA

23 zł

gyros wieprzowy z pitą, frytkami, tzatzikami i sałatką

SOUVLAKI HELLENIKO 28 zł
Szaszłyki z polędwiczki wieprzowej i warzyw podane z pitą, frytkami i tzatzikami

BIFTEKI SCHARAS 21 zł
kotlety z mięsa mielonego nadziewane fetą podane z ziemniakami z pieca i marynowanymi buraczkami

PLAKA HELLADA 61 zł
półmisek greckich dań z grilla dla 2 osób:
kotopoulo me haloumi, gyros, souvlaki, bifteki
podane z pitą, tzatzikami, frytkami i misą sałaty

PSARONEFRI ME BEIKON 29 zł
grillowana polędwiczka wieprzowa z boczkiem i sosem balsamico z ziemniakami pieczonymi i sałatami

FILETO ME METAXA 32 zł
polędwiczka wieprzowa w sosie z metaxy i czerwonego pieprzu podana z ziemniakami pieczonymi i
buraczkami

ARNI SCHARAS 30 zł
kofta jagnięca z grilla podana z pitą, frytkami i sałatami

ARNI KLEFTIKO 35 zł
jagnięcina z warzywami zapieczona w pergaminie z greckimi serami

FALAFEL 19 zł
kotleciki z cieciorki podane z pitą, tratzikami i sałatami

BRIAMI ME MANOURI 19 zł
pieczone warzywa z serem manouri

Kiria Piata

RYBY I OWOCE MORZA
PLAKA THALASSINA 79 zł
półmisek ryb i owoców morza dla 2 osób:
łosoś z grilla, kalmary, krewetki i ośmiorniczki smażone, podane z frytkami i sałatką, tzatzikami i salsą
pomidorową

SOUVLAKI ME GARIDES 35 zł
szaszłyk z krewetek z bekonem podany z grecką pitą i mieszanymi sałatami

SOLOMOS 35 zł
łosoś grillowany podany z salsą pomidorową i pilawem ryżowym

KALAMARAKIA GEMISTA

29 zł

kalmary faszerowane podane na salsie pomidorowej z sałatami

BACALIAROS STO FOURNO 27 zł
dorsz z pieca zapiekany z ziemniakami, cebulą, czosnkiem i śmietaną

PSARI SCHARAS

34 zł

świeża ryba (dorada lub okoń) z grilla podana z frytkami i mieszaną sałatą

Garnitoura

DODATKI
PATATES TIGANITES

5 zł

frytki

PATATES FURNO

5 zł

ziemniaki pieczone z winem i ziołami

PILAFI 5 zł
ryż smażony z warzywami

BRIAMI 9 zł
warzywa pieczone

MAROULI 6 zł
sałaty mieszane z oliwkami i dressingiem cytrynowym

PANTZARIA

5 zł

buraczki marynowane z czosnkiem i oliwą

PITA 5 zł
greckie pieczywo pieczone z ziołami

Paidiki menou

JUNIOR MENU
HERA (zona ZEUSA)

14 zł

makaron kofto z sosem pomidorowym, serem i bazylią

HELIOS (grecki bóg słońca)

14 zł

mini pizza zapiekana z szynką i serem

ATENA (grecka bogini mądrości) 14 zł
sutzukakia - kotleciki mielone z pitą i sałatką

HERAKLES (grecki bohater) 14 zł
mini fileciki z kurczaka panierowane podawane z frytkami

POSEJDON (grecki bóg mórz) 14 zł
fileciki rybne podawane z frytkami

Epidorpia

DESERY
BAKLAVA 10 zł
ciastko miodowo-orzechowo-migdałowe

GIAURTOPITA 10 zł
sernik z jogurtu greckiego z pomarańczą

HALVAS ME PAGOTO

10 zł

oryginalna grecka hałwa podana z kulką lodów

GIAURTI ME MELI 10 zł
grecki jogurt z miodem i orzechami

PAGOTO

9 zł

pucharek lodowy z sosem różanym

SYKO PHYLLO

10 zł

ciasto phyllo z nadzieniem owocowym i figami podane na ciepło

PIZZA
REGINA MARGHERITA

19 zł

21 zł

23 zł

25 zł

23 zł

25 zł

sos pomidorowy, mozzarella, bazylia

LACHANIKO

21 zł

23 zł

sos pomidorowy, mozarella, bakłażan, papryka, brokuły, pomidor

SPANAKI 22 zł

25 zł

sos pomidorowy, mozzarella, szpinak, pomidory suszone, orzechy włoskie

KOTOPOULO 22 zł

25 zł

sos pomidorowy, mozzarella, kurczak, kukurydza, cebula, oregano

TONOS

24 zł

26 zł

sos pomidorowy, mozarella, tuńczyk, pomidorki koktajlowe, rucola, ser kefalotiri

TETRA TYRI
mozzarella, ser kefalotiri, ser pleśniowy, mozzarella biała

TURSI

sos pomidorowy, mozzarella, ostra grecka papryczka tursi, pieczarki, szynka, oregano

CAPRESE

23 zł

25 zł

23 zł

25 zł

22 zł

24 zł

22 zł

24 zł

sos pomidorowy, mozzarella biała, pomidor, rukola

PATRAS
sos pomidorowy, mozarella, łosoś wędzony, kapary, rukola

CAPRICIOSA
sos pomidorowy, mozarella, pieczarki, szynka

CALABRESE
sos pomidorowy, mozzarella, salami, brokuły, pomidor, cebula

PIZZA cd.
średnia 28 cm duża 36 cm

PIZZA GYROS

23 zł

25 zł

25 zł

28 zł

25 zł

28 zł

23 zł

25 zł

25 zł

28 zł

22 zł

25 zł

23 zł

26 zł

23 zł

26 zł

23 zł

26 zł

25 zł

29 zł

sos pomidorowy, mozzarella, gyros wieprzowy, cebula, kukurydza, pomidor

PARMA
sos pomidorowy, mozzarella, szynka dojrzewająca, rukola

HORIATIKO
sos, ser, papryki, cebula czerwona, bakłażany, cukinia, jagnięcina pieczona

DIAVOLA
sos pomidorowy, mozzarella, peperoncino, szynka, kurczak

PIZZA THALLASSINA
sos pomidorowy, mozarella, owoce morza, jajko, śmietana

AMARETTO
sos pomidorowy, mozzarella, szynka, ananas, brzoskwinia

SALAME
sos pomidorowy, mozzarella, oliwki, pomidorki koktajlowe, salami

HELLADA
sos pomidorowy, mozzarella, boczek, podgrzybki, oliwki, bakłażan

PIZZA MOUSSAKA
sos pomidorowy, mozzarella, bakłażan, mięso mielone

PIZZA FANTASIA
sos pomidorowy plus 5 dowolnych składników

Anapsiktika

NAPOJE ZIMNE
PEPSI, MIRINDA, 7 UP (200 ml) 4 zł
TONIC 4 zł
LIPTON ICE TEA 4 zł
(lemon, peach, green tea)

COCA COLA, FANTA, SPRITE, NESTEA 4 zł
WODA MINERALNA 4 zł
RED BULL 9 zł
SOK OWOCOWY 4 zł
(pomarańczowy, jabłkowy, grejpfrutowy, czarna porzeczka)

SOK POMIDOROWY

4 zł

SOK ZE ŚWIEŻO WYCISKANYCH POMARAŃCZY

DRINKI I COCKTAILE
SOFT MOJITO

12 zł

(limonka, sprite, mięta, brązowy cukier)

RAKOMELO 12 zł
(grecki grzaniec z anyżówką i miodem)

GRZANIEC 10 zł
(wino grzane z goździkami i pomarańczą)

SZPRYCER

12 zł

(białe wino, woda gazowana, cytryna, lód)

METAXA SOUR

12 zł

(metaxa, sprite, cytryna)

BLACK RETSINA 12 zł
(retsina, cola, limonka)

OUZO SPECIAL 12 zł
(ouzo, sok pomarańczowy, mięta)

12 zł

Kafedes

NAPOJE GORĄCE
HERBATA 5 zł
HERBATA Z RUMEM 10 zł
HERBATA Z SOKIEM MALINOWYM LUB MIODEM
ESPRESSO “SEGAFREDO” 6 zł
CAPPUCCINO 8 zł
CAPPUCCINO SPECIAL 12 zł

7 zł

kawa z likierem

CAFE LATTE 9 zł
LATTE SPECIAL 13 zł
kawa latte z likierem

KAWA PO GRECKU

6 zł

CZEKOLADA NA GORĄCO

8 zł

CZEKOLADA NA GORĄCO Z WIŚNIÓWKĄ

12 zł

CZEKOLADA NA GORĄCO Z ADVOCATEM

12 zł

Birres

PIWA
GRZANE PIWO 9 zł
podane z pomarańczą, goździkami i sokiem malinowym

TYSKIE GRONIE 0,5 l 7 zł
TYSKIE GRONIE 0,3 l 6 zł
LECH PREMIUM butelka 0,4 l 7 zł
ŻUBR butelka 0,5 l 7 zł
DĘBOWE MOCNE butelka 0,5 l 7 zł
DESPERADOS butelka 0,4 l 10 zł
ŻYWIEC butelka 0,5 l 7 zł
HEINEKEN butelka 0,5 l 8 zł
HEINEKEN butelka 0,33 l 6 zł
PAULANER butelka 0,4 l 10 zł

ŻYWIEC NISKOALKOHOLOWY butelka 0,33 l 6 zł
MYTHOS – GRECKIE PIWO butelka 0,33 l 10 zł

Oinopnewmatodi

ALKOHOLE
OUZO 50 ml 9 zł
METAXA*** 50 ml

12 zł

METAXA***** 50 ml

15 zł

METAXA******* 50 ml

20 zł

ABSOLUT 50 ml

8 zł

FINLANDIA 50 ml

8 zł

WYBOROWA 50 ml

8 zł

ŻOŁĄDKOWA GORZKA 50 ml
WIŚNIÓWKA 50 ml

8 zł

ŻUBRÓWKA 50 ml

8 zł

8 zł

KRUPNIK 50 ml 8 zł
CAMPARI 50 ml

10 zł

MARTINI 100 ml

10 zł

SEAGRAMS GIN 50 ml 10 zł
TEQUILA SIERRA SILVER / GOLD 50 ml 15 zł
RUM BACARDI SUPERIOR 50 ml
RUM BACARDI BLACK 50 ml
JACK DANNIEL’S 50 ml

12 zł
14 zł

19 zł

JOHNNIE WALKER RED LABEL 50 ml

15 zł

JOHNNIE WALKER BLACK LABEL 50 ml
BALLANTINES 50 ml

15 zł

CHIVAS REGAL 12 50 ml
STOCK

19 zł

10 zł

REMY MARTIN V.S.O.P. 50 ml
HENNESSY V.S.

20 zł

LIKIERY 50 ml 9 zł

18 zł

19 zł

