
Välkomna till en bit av 
Medelhavet i Rönninge,

vi serverar dig alltid din mat direkt från kolgrillen,
härligt kryddad, välkomponerad och med färger 

som låter dig uppleva medelhavssommaren, 
oavsett årstid.  

Detta är vår avhämtningsmeny 
som vi hoppas på att du tar dig tid 

att studera i lugn och ro.
Vi som tillagar och serverar maten har ett mål
och det är att du som gäst ska vara nöjd med

maten såväl som bemötandet. 
Vårt motto är frestande

medelhavsinspirerad, nyttig och hälsosam mat.
Och självklart är maten grillad på äkta kolgrill.      

Avhämtningsmeny

Ring oss:

08-532 565 65
beställ och boka bord VIA VÅR HEMSIDA

Grekland i Rönninge: Rönning Torg 10, 144 61 Rönninge
www.greklandironninge.se • info@greklandironninge.se

SÄLLSKAPSbrickor

Kött 665 kr
3 kycklingfilé souvlaki • 3 fläskkarré souvlaki

2 nö�ärs souvlaki • 2 grönsakssouvlaki
Tillbehör: Välj mellan ris, bulgur & pommes frites.

Med brickan följer tzatziki, sallad & bröd.

Fisk & skaldjur  655 kr
2 laxfilé souvlaki • 8 scampi • 8 calamares
 4 grönskalsmusslor • 2 grönsakssouvlaki

Tillbehör: Välj mellan ris, bulgur eller pommes frites.
Med brickan följer tzatziki, hummersås, sallad & bröd.

Vegetariskt 610 kr
4 grönsakssouvlaki • 4 Halloumi
4 ostrullar • 8 vinbladsdolmar

Tillbehör: Välj mellan ris, bulgur eller pommes frites.
Med brickan följer tzatziki, kikärtsröra,

aubergineröra, sallad & bröd.

ÖPPETTIDER
MÅN, TIS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ONS, TORS, SÖN: . . . . . . . . . . .
FRE, LÖR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

               STÄNGT
               15-21
      15-21:30 

Hos oss kan ni även beställa catering �ll 
födelsedagar, firmafester & andra speciella 
�llfällen. Vi arrangerar även ert evenmang 
på plats. Kontakta oss för mer informa�on.

             WWW.GREKLANDIRONNINGE.SE



Sällskapsbrickor: vänd sida!

Skordopsomo - Grillat vitlöksbröd med tzatziki
Tzatziki - Yoghurtdipp med gurka, vitlök & olivolja
Melintzanosalata - Aubergineröra
Revithia -  Krämig kikärtsröra
Kopanis� - Starkkryddad fetaoströra
Choria�ki  Grekisk sallad med fetaost & kalamataoliver
Dolmades - Risfyllda vinbladsdolmar
Ankinara - Marinerade kronärtskockor
Tiropitakia - Friterade fetaostrullar
Halloumi - Grillad cyprio�sk ost
Calamares - Lä�panerade bläckfiskringar
Garides - Grillade vitlöksmarinerade �gerräkor   

SOUVLAKI  -  GRILLSPETT

OREKTIKA  -  FÖRRÄTTER

SPECIAL PIATA - SPECIALRÄTTER THALASSINA  -  FISK & SKALDJUR

STORT SÄLLSKAP?

SALATES  -  SALLAD

BARNMENY

EXTRA SÅSER & DRYCK

Välj mellan ris, bulgur eller pommes frites. Tzatziki samt två 
spe� ingår i varje por�on. Vid val av sallad istället 

�llkommer 45:- 

Fläskkarré
Kycklingfilé
Nö�ärs        
Stark nö�ärs - Med grillad chilipaprika & tomat
Fläskfilé
Lammfilé
Mix: Välj två olika alterna�v: alla souvlaki,
grönsakssouvlaki, calamares, gyros, halloumi,
dolmades, scampi eller ostrullar
Mix med lammfilé 259:- 
Extra grönsakssouvlaki                                     43:- 

PIO ZESTÁ PIÁTA   -   FLER VARMRÄTTER
Välj mellan ris, bulgur eller pommes frites. Tzatziki ingår.

Vid val av sallad istället �llkommer 45:- 

Gyros - Strimlad fläskkarré med gyrossås.
Gyros Kotopoulo - Strimlad kycklingfilé med gyrossås 

En bit av Medelhavet i Rönninge

Välj mellan ris, bulgur eller pommes frites.
Vid val av sallad istället �llkommer 45:-  

Kolgrillens specialitet - Lammfilé souvlaki,
fläskfilé souvlaki, kycklingfilé souvlaki, calamares,
grönsakssouvlaki & tzatziki
Afrodite - Kycklingfilé souvlaki, fläskfilé souvlaki,
nö�ärs souvlaki, gyros, grönsakssouvlaki & tzatziki
Kos - Kycklingfilé souvlaki, nö�ärs souvlaki,
lammracks, gyros, grönsakssouvlaki & tzatziki
Bi�eki gemisto - Fetaos�ylld nö�ärsbiff  serveras 
med grillad sparris, tomat & tzatziki
Paidakia sharas - Lammracks serveras med grillad 
sparris, tomat & tzatziki
Brizola - Entrecôte serveras med pommes frites, 
grillad sparris, tomt & bearnaise

BURGERIAKI  -  HAMBURGARE

CHORTOFÁGOS  -  VEGETARISKT

Våra hamburgare är självklart kolgrillade & serveras
med pommes frites. Vid val av sallad istället �llkommer 45:-  

Klassikos burger - Ca 200 g av vår egna nö�ärs
med dressing, sallad, lök, tomat & ost
Kotopoulo burger - ca 180 g kycklingfiléburgare
m. grillad halloumi, grillade grönsaker, sallad & chiliaioli
Halloumi burger - Grillad halloumi m. grillade
grönsaker, sallad & chiliaioli 

Välj mellan ris, bulgur eller pommes frites. Tzatziki ingår. 
Vid val av sallad istället �llkommer 45:-  

Souvlaki lahanikon - Två grillade grönsakssouvlaki
Dolmades - Risfyllda vinbladsdolmar
Piato lahaniko - Vegetarisk mix med grillat
grönsakssouvlaki, grillad halloumi & vinbladsdolmar
Vegetarisk Trio - Vegetarisk mix med ostrullar, 
grillad halloumi & dolmades
    

Våra räkor är ASC cer�fierade vilket innebär a� dem
är hållbart fiskade. Du kan med andra ord äta dem med
go� samvete. Välj mellan ris, bulgur eller pommes frites.

Vid val av sallad istället �llkommer 45:-  

Calamares - Lä�panerade bläckfiskringar med chiliaioli
Scampi - Panerade torpedräkor med tzatziki
Laxfilé souvlaki - Laxfilé med tzatziki
Garides sharas - Vitlöksmarinerade �gerräkor 
med tzatziki
Poseidon - Laxfilé souvlaki, �gerräkor, calamares
grönskalsmusslor & grönsakssouvlaki med tzatziki & 
chiliaioli   

Choria�ki - Grekisk sallad med fetaost & kalamataoliver
Kotopoulo salata - Kycklingsallad med två 
kycklingfilésouvlaki
Halloumi salata  Halloumisallad med grönsallad, 
grönsaker, solrosfrön & soltorkade tomater  

Välj mellan ris, bulgur eller pommes frites. Tzatziki ingår.
Vid val av sallad �llkommer 35:-  

Souvlaki - E� grillspe� ingår i varje por�on
Fläskkarré
Kycklingfilé
Nötärs
Fläskfilé
Lammfilé
Gyros - Strimlad fläskkarré eller kycklingfilé
Calamares - Lä�panerade bläckfiskringar
Cheeseburgare: 90 g med pommes frites

Såser: Tzatziki, ajvar, chiliaioli, bearnaisesås, gyrossås,
vitlökssmör
Dryck 33cl.

54:-
50:-
54:-
54:-
66:-
77:-
66:-
66:-
71:-
84:-
66:-
115:-

299:-

295:-

299:-

240:-

315:-

285:-

Extra
spe�

178:-
183:-
190:-  
194:-
200:-
290:-
200:-

61:-
69:-
72:-
75:-
84:-
123:-

166:-
166:-
189:-

169:-

179:-

179:-

139:-
155:-
185:-

189:-

165:-
179:-
195:-
265:-

299:-

169:-
210:-

179:-

109:-
120:-
125:-
135:-
165:-
105:-
105:-
115:-

19:-/st

22:-

Spi�ko kotopoulo - Grillad kycklingbrös�ilé
med grönsakssouvlaki. 


