ATRAKCYJNA OFERTA LUNCHOWA (PN. - PT. GODZ. 12-17)*

Zupa - w cenie 6 zł:
Tomatosoupa

zupa z pomidorów z dodatkiem bazylii serwowana z musem jogurtowo-śmietanowym

Fakes

zupa z soczewicy i pomidorów podawana z fetą i oliwkami

+ Danie główne:
Fasolakia

20 PLN

Keftedakia

20 PLN

Soutzoukakia me pita kypriaki

22 PLN

Souvlaki kotopoulo

22 PLN

Linguini

22 PLN

Lunch mix grill

24 PLN

Bakaliaros

24 PLN

Pilafi

24 PLN

Garides me rizi

24 PLN

danie wegetariańskie - fasolka szparagowa duszona w pomidorach
z ziemniakami i marchewką podawana z fetą
kuleczki z mięsa mielonego wołowo-wieprzowego doprawione miętą
+ pieczone ziemniaki i surówka “coleslaw”
kotleciki mielone wołowo-jagnięce przyprawione kuminem
z pitą cypryjską i tzatzikami + pieczone ziemniaki
szaszłyk z kurczaka z pitą i tzatzikami + pieczone ziemniaki

makaron linguini po bolońsku
półmisek mięs z grilla: filet z kurczaka, soutzoukakia, kiełbasa grecka,
polędwiczki wieprzowe z pitą i tzatzikami + pieczone ziemniaki
polędwiczki z dorsza atlantyckiego zapiekane w białym sosie z ziemniakami i cebulą
pilaw z krewetkami, kawałkami dorsza i ośmiornicy
krewetki zapiekane w lekko pikantnym sosie z pomidorów z fetą
podawane z ryżem

ZUPY
Tomatosoupa

9 PLN

Fakes

9 PLN

zupa z pomidorów z dodatkiem bazylii serwowana z musem jogurtowo-śmietanowym
zupa z soczewicy i pomidorów podawana z fetą i oliwkami

PRZYSTAWKI ZIMNE
Tzatziki

8 PLN

Dolmadakia

8 PLN

Piperies me feta

8 PLN

grecki jogurt ze świeżym ogórkiem, czosnkiem i koperkiem
liście winogron faszerowane ryżem i ziołami
grecka marynowana papryka florinis podawana z fetą

PRZYSTAWKI GORĄCE
Pita me gyro

15 PLN

Spanakotyropitakia

18 PLN

Tyropitakie kritika

18 PLN

Feta psiti

20 PLN

Keftedakia

20 PLN

Trylogia

20 PLN

Haloumi

22 PLN

Gavros tiganitos

24 PLN

pita zapiekana z gyrosem wieprzowym, greckimi serami
i pomidorkami cherry
tradycyjne pierożki z ciasta „filo” nadziewane szpinakiem, fetą, dymką
i koperkiem
kreteńskie pierożki z domowego ciasta nadziewane delikatnym serem mizithra
grecka feta zapiekana z pomidorkami cherry, papryką florinis i czosnkiem
kuleczki z mielonego mięsa wołowo-wieprzowego doprawione miętą
serwowane z tzatzikami)
feta, haloumi i graviera zapiekane w lekko pikantnym sosie
ze świeżych pomidorów
ser cypryjski na gorąco podawany z pitą i pomidorem
szprotki “gavros” smażone na sposób grecki i podawane z sosem tatarskim

Kalamarakia

25 PLN

Garides tiganites

25 PLN

Garides saganaki

25 PLN

Oktapodaki scharas

26 PLN

smażone pierścienie z kalmarów z sosem tatarskim
krewetki smażone w cieście podawane z sosem tatarskim
krewetki zapiekane w lekko pikantnym sosie z pomidorów z fetą, czosnkiem
i ouzo
ośmiornica z grilla doprawiona sosem z oliwy i cytryny)

						SAŁATKI

Horiatiki

tradycyjna sałatka grecka z pomidorów, ogórków, papryki, cebuli, kaparów,
oryginalnej fety i oliwek z Kalamaty

22 PLN

RYBY I OWOCE MORZA
Linguini me thalassina

35 PLN

Pilafi Paros

35 PLN

Solomos

36 PLN

Bakaliaros plaki

42 PLN

Tsipoura scharas

44 PLN

makaron linguini z krewetkami, małżami i łososiem
w aromatycznym różowym sosie z pomidorów

pilaw z krewetkami, małżami, ośmiornicą i kawałkami dorsza

grillowany filet z łososia podawany z sosem tatarskim
i grillowanymi warzywami

polędwiczki z dorsza atlantyckiego w sosie z pomidorów
zapiekane z ziemniakami, cebulą i czosnkiem
			
grillowane filety z dorady serwowane z grillowanymi warzywami

Garides scharas

44 PLN

Oktapodi scharas

55 PLN

krewetki grillowane – 12 sztuk - z sosem ladolemono
i grillowanymi warzywami
grillowana ośmiornica z sosem z oliwy i cytryny
podawana z grillowanymi warzywami

					DANIA GŁÓWNE

Sheftalia

32 PLN

Souvlaki kotopoulo

32 PLN

Soutzoukakia

34 PLN

Gyros hirinos

35 PLN

Arnaki me fasolakia

40 PLN

Mykonos grill (dla 2 osób)

60 PLN

tradycyjna cypryjska potrawa – grillowane kotleciki z mielonej wieprzowiny
doprawionej świeżą kolendrą
podawane z pitą cypryjską, tzatzikami i pieczonymi ziemniakami
szaszłyk z kurczaka i warzyw
serwowany z pitą, tzatzikami i pieczonymi ziemniakami
kotleciki mielone wołowo-jagnięce przyprawione kuminem
z pitą cypryjską, tzatzikami i pieczonymi ziemniakami
grecki gyros wieprzowy
podawany z pitą, tzatzikami i pieczonymi ziemniakami
kawałki jagnięciny duszone z fasolką szparagową, marchewką i ziemniakami
w sosie pomidorowym

półmisek mięs z grilla – soutzoukakia, gyros, grecka kiełbasa,
fileciki z kurczaka - podawany z pitą, tzatzikami i frytkami

WEGETARIAŃSKIE DANIA GŁÓWNE

Pligouri me quinoa

22 PLN

Fasolakia me feta

22 PLN

grecka kasza „pligouri” z komosą ryżową, cukinią, papryką, pieczarkami,
dymką, kawałkami sera haloumi i aromatyczną oliwą truflową
fasolka szparagowa duszona w pomidorach z ziemniakami i marchewką
podawana z fetą

DESERY
Baklava

10 PLN

Halvas

10 PLN

Karidogliko

10 PLN

Sokolatopita

10 PLN

tradycyjne greckie ciastko w słodkim syropie nadziewane migdałami i orzechami
jakościowa chałwa z rodzinnej wytwórni w greckiej Macedonii
wyborne greckie ciasto orzechowe z cynamonem i goździkami
domowe ciasto mocno czekoladowe podawane z wiśniami

* szczegółowy skład dań dostępny u obsługi na życzenie

