
Barn under 12 år
De flesta rätter kan beställas

i barnportioner med prisreducering 
på 30%. Vi har även pannkaka!

Boka bord online
Du bokar bord smidigt på
www.akropolisludvika.se

Avhämtning
Mat för avhämtning med
prisreducering på 10%

Förboka ditt
söndagsbesök hos oss

så bjuder vi på förrätten 
för hela sällskapet!

(värde upp till 89,-/person)

Kalamataoliver 45,-

Tzatziki 69,-
med nybakat bröd 

Vitlöksbröd 69,-
gratinerat med saganaki och
hackad tomat 

Calamares 89,-
friterad bläckfisk med vitlöksdipp 

Husets Tomatsoppa 89,-
med färskt bröd 

Friterad saganaki 89,-
(grekisk fårost) serveras med tzatziki

Stekt halloumi 89,-
(grek-cypriotisk) med olivmarmelad

Bladspenat med 3 ostar 89,-
Ädelost, Gorgonzola och Fetaost

Vår egen toast Skagen 125,-
med handskalade räkor, toppad med löjrom

Pikelia 139,-/person
tzatziki, saganaki, halloumi,
calamares, vinbladsdolmar, bönor i tomatsås,
spenat och fetaost-
knyten samt färskt bröd

Lammracks 279,-
örtmarinerade lammracks med friterad
fänkål och rödvinssås *

Poucherad torskrygg 269,-
med vitvinssås, handskalade räkor och
duchessetoppar smaksatta med dill 

Oxfilé Akropolis 295,-/395,-
vår berömda Akropolis-sås med konjak, 
fetaost och grädde *
Välj mellan finsk/svensk oxfilé

Grillad svärdfisk 289,-
med tzatziki och kaprismajonäs *

Fläskfilé Gorgonzola 239,-
med gorgonzolasås *

Älgfilé 385,-
med kantarell och rotsakspytt, gräddsås,
lingon och friterad fänkål

Mixed Grill 329,-
kyckling- och fläskfilé på spett,
lammracks och oxfilé *  

* Välj ungsrostade rotsaker, potatis-
gratäng eller klyftpotatis

Moussaka 189;-
på nötfärs och potatis, aubergin och bechamel-
sås, serveras med grekisk sallad och tzatziki
Moussaka kan serveras vegetarisk med quornfärs. 

Souvlaki 189,-
grillspett på fläsk- och kycklingfilé *

Fläskfilé Stamnas 189,-
en krämig gratäng på fetaost, färska grönsaker, 
champinjoner, fläskfilé och dijonsenap *

Morots- & zucchinibiffar 189,-
(veganska) *

Halloumisallad 179,-
med valfritt souvlakispett och olivdressing

* Rätterna serveras med grekisk sallad,
tzatziki och klyftpotatis

Fläskfilé 229;-
Oxfilé 295,-/395,-
Välj mellan finsk/svensk oxfilé 

Black & White 265,-
fläskfilé och oxfilé 

Planka serveras med rödvinssås, 
bearnaisesås och baconlindad 
sparris och potatismos

Norsk fjordlax 265,-
med skagenröra, sparris, löjrom
och potatismos 

Fast meny, kan ej ändras

FÖRRÄTT: saganaki,
halloumi, calamares,
tzatziki, spanakopita,
vinbladsdolmar, bönor i
tomatsås

VARMRÄTT: kyckling-
och fläskfilé på spett, 
lammracks, oxfilé 
serveras med klyftpotatis, tzatziki,
bearnaisesås, rödvinssås och 
grekisk sallad.

DESSERT: valfri

409,- p.p.
(minst 2 personer)

Tryffel 25,-
smaksatt med kvällens likör

Vaniljglass 95,-
med varm hjortronsås och grädde

Crème bruleé 95,-
på bourbon vanilj med färska bär

Chokladfondant 95,-
med vispad grädde och färska bär

Chokladmousse 89,-
med vispad grädde och färska bär

Ostplanka 95,-
3 sorters ost, olivmarmelad,
fikonmarmelad och knäckekex

FÖRRÄTTER PLANKOR M E Z EVARMRÄTTER VARMRÄTTER


