FÖRRÄTTER
Kalamataoliver

50 kr

Tzatziki

72 KR

Vitlöksbröd

72 KR

gratinerat med saganaki och hackad tomat

Pikelia 139 KR per person

Grekisk sallad

89 kr

Calamares

95 KR

Meny Pikelia (kan ej ändras):
Tzatziki, saganaki, halloumi, calamares,
vinbladsdolmar, kronärtskocka, spenat
och fetaostknyten samt färskt bröd

med nybakat bröd

traditionell grekisk sallad med nybakat bröd
friterad bläckfisk med vitlöksdipp

Stekt halloumi

VARMRÄTTER

95 KR

Lammracks
5 st 289 KR

(grek-cypriotisk) med olivmarmelad

Toast Skagen

8 st 339 KR

örtmarinerade lammracks och rödvinssås *

130 KR

Oxfilé Akropolis

med handskalade räkor, toppad med löjrom

vår berömda Akropolis-sås med
konjak, fetaost och grädde *

335 KR

249 KR

Mixed Grill

339 KR

med gorgonzolasås *

Pasta Akropolis

Grekiska VARMRÄTTER
Halloumisallad

194 KR

Souvlaki

199 KR

Moussaka

199 KR

Fläskfilé stamnas

199 KR

på nötfärs och potatis, augbergine och
bechamelsås, grekisk sallad och tzatziki

Grillspett på fläsk- och kycklingfilé *

Gratäng på fetaost, färska grönsaker,
champinjoner, fläskfilé och dijonsenap *

Veganska biffar *

* Serveras med grekisk sallad,
tzatziki och klyftpotatis

PLANKOR

DESSERTER

Oxfilé

335 KR

smaksatt med kvällens likör

Black & White

Fläskfilé

245 KR

Tryffel

39 KR

Glass & jordgubbar 99 KR

275 KR

Citronpaj

99 KR

Citron Gelato

99 KR

Norsk fjordlax

275 KR

Crème bruleé

99 KR

Chokladfondant

99 KR

Vegetarisk planka

245 KR

fläskfilé och oxfilé

med skagenröra, sparris, löjrom, potatismos
med halloumi och tzatziki

med vispgrädde

på Bourbon vanilj med färska bär

Planka serveras med rödvinssås, bearnaisesås,
baconlindad sparris och potatismos

Barnmeny

med grädde och chokladsås

en frisk avslutning på en god middag
med grädde

Boka bord
online

akropolisludvika.se

under 12 år
De flesta rätter kan
beställas i barnportioner
med 30% rabatt.
Avhämtning
Vi har även
Mat för avhämtning
pannkaka!
med 10% rabatt.

Varmrätt Kyckling- och fläskfilé på spett,

lammracks, oxfilé serveras med klyftpotatis,
tzatziki, bearnaisesås, rödvinssås och grekisk sallad.

Efterrätt Valfri
Fast meny, kan ej ändras. Minst 2 personer.

175 KR

Oxfilé, lök, paprika, champinjoner, cognac,
fetaost, grädde

Morot & zucchinibiffar
199 KR

per person

spanakopita, vinbladsdolmar, kronärtskocka

kyckling- och fläskfilé på spett, lammracks och oxfilé med klyftpotatis

PASTA

(grekisk fårost) serveras med tzatziki

419 KR

Förrätt Saganaki, halloumi, calamares, tzatziki,

Fläskfilé
Gorgonzola

* Välj tillbehör: potatisgratäng eller klyftpotatis

Friterad saganaki 95 KR

med valfritt souvlakispett och olivdressing

MEZE

