RESTAURANG CYPERN
20% RABATT PÅ MATNOTAN

PS RÄTTERNARNA I MENYN ÄR INTE REDAN RABATTERANDE!

Förätter
Tzatziki
Grekisk yoghurtdipp med riven gurka, olivolja, vinäger och vitlök såklart!. 55 kr
Melitzanosalata
Auberginedipp med paprika , lök, fetaost och vitlök. 68 kr
Kopanisti
Fåroströra med sting, gjord av fetaost, chili och yoghurt. 68 kr
Taramas
Fiskromsdipp som mixas med bröd, lök, olivolja och citron.
68 kr
Kria pikilia
Stekt pitabröd, tzatziki, taramas, melitzanosalata, kopanisti, liten grekisk sallad,
oliver. 189 kr
Skordopsomo
Vitlöksbröd toppas med fetaost. 34 kr
Loukaniko
Retsinaflamberad grekisk bondkorv med mustig tomatsås, hackad paprika och
smulad fetaost. 89 kr
Kefalograviera
Pistagepanerad grekisk grevéost med granatäpple och aprikosmarmelad. 95 kr
Garides
Grillad scampi med doft av lime och vitlök. Toppad med riven fetaost. 149 kr
Halloumi
Grillad halloumi serverad på en bädd av ruccola och grillad tomat. Toppad med
granatäpplecreme och sesamfrö. 89 kr
Feta
Filodeginbakad friterad fetaost med grekisk ekologisk honung och sesamfrö.
89kr

Sallader
Horiatiki salata
Salladsblad, tomat, gurka, rödlök, paprika, oliver och grekisk fetaost. 129 kr
Kotopoulo ke Halloumisalata
Grillad kyckling och halloumi med säsongens primörer, honungsmelon, hyvlad
gurka, körsbärstomater, gräslök och rostade pinjenötter. Toppad med
limedressing. 169 kr

Varmrätter
Souvlaki Hirino
Grillad fläskfile på spett, stekt pitabröd, karamelliserad lök, serveras med tzatziki
och pommes frites. 198 kr
Kotopoulo Souvlaki
Senap och chilimarinerad kycklingspett med fetaostsallad och spicy
yoghurtdipp. Toppas med granatäpple och riven halloumi. 198 kr
Mix Souvlaki
Mixat grillspett med oxfile, fläskfilé och lammracks. Serveras med rödvinssås,
rostade grönsaker och tzatziki. 249 kr
Bifteki
Grillad nötfärsbiff med tomat, karamelliserad lök och riven fetaost. Serveras med
friterad potatis och tzatziki. 196 kr
Brizola
Grillad svensk entrecote med medelhavsgrönsaker, chillibearnaise och
örtsmör.279 kr
Paidakia
Grillade lammracks med ört -och chilismör. Serveras med tomat -och löksallad
smaksatt med citrus och tzatziki.259 kr
Mousaka
Den klassiska gratängen med aubergin, nöttfärs och potatis under ett täcke av
bechamelkräm.179 kr

Fiskrätter
Solomos
Bakad lax med fetaost och tomat. Serveras med rostade grönsaker, citron
vinaigrette och en spicy yoghurtdipp. 209 kr

Vegetariska rätter
Laxaniko biffteki
Fetaostbiffar med mustig tomatsås. Serveras med rostade grönsaker, tzatziki
och pitabröd. 189 kr

Desserter
Sufflé sokolata
Chokladsufflé med vaniljglass, vit chokladsås, grädde och färska jordgubbar.. 79
kr
Baklava
Den oemotståndliga klassiska desserten gjord på filodeg, sirap och valnötter.
Serveras med vaniljglass..69 kr
Sorbe
En frisk sorbet gjord på säsongens frukter. Serveras med karamelliserad banan.
62 kr

