Klicka på symbolen för att se hela menyn ––––>

– Smårätter –
Vitlöksbröd 39:Oliver 40:Svarta Kalamata-oliver.

Tzatziki 50:Tomato Salata 50:Tomatsallad.

Feta 55:Äkta grekisk fetaost av fårmjölk.

Htipiti 65:Fetaoströra.

Melitzano Salata 65:Aubergineröra smaksatt med fetaost, paprika och vitlök.

Horiatiki Salata 65:Traditionell grekisk bondsallad.

Halloumi 65:Smörstekt cypriotisk ost,
serveras med grönsallad, citron och kapris.

Saganaki Tiri 70:Smörstekt grekisk hårdost.

Feta Psiti 70:Folieinbakad fårost med stark paprika och tomat.

Tria Dip 85:Tzatziki, aubergineröra och fetaoströra.
Smårätter serveras med bröd.

– Akilles tallrikar –
Akilles Mixtallrik 245:-/person
Bifteki, Souvlaki, Kotopoulo och lammkotlett.
Beställning för minst 2 personer.

Akilles Hamburgertallrik 175:200 gr hamburgare, bröd, pommes frites,
dressing och sallad.

– Grekiska varmrätter –
Bifteki 175:Kryddig färsbiff fylld med fårost, serveras med
sallad, tzatziki och pikantsås.

Souvlaki 175:Marinerade grillspett av fläskkött med sallad och tzatziki.

Fileto Kotas 175:Marinerad kycklingfilé, serveras
med pikantsås och tzatziki.

Souvlaki Kotopoulo 175:Marinerade grillspett av kycklingfilé
med sallad och tzatziki.

Pikilia 195:Grekisk grilltallrik.

Calamarakia 175:Friterade bläckfiskringar. Serveras
med Rhode Island, sallad och tzatziki.

Moussaka 175:Klassisk grekisk gratäng med köttfärs.

Vegetarisk Papoutsaki 175:Grönsaksfylld aubergine, ugnsgratinerad.

Lammkotletter 219:Marinerade lammkotletter med vitlökssmör.

– Á la Carte –
Fläskfilé Oscar 189:Fileto Gorgonzola 189:Fläskfilé med gorgonzolasås.

Filé Mignon Black & White 209:Oxfilé och fläskfilé.

Oxfilé 299:Med Bearnaise-sås.

Pepparstek 299:Oxfilé med pepparsås.
Grekiska varmrätter och Á la Carte
serveras med klyftpotatis.

– Sallader –
Horiatiki 149:Klassisk grekisk sallad med fetaost och oliver.

Halloumisallad 149:Smörstekt halloumiost, grönsallad,
gröna oliver, rödlök och kapris.
Salladerna serveras med bröd.

– För de minsta –
Pannkaka 55:Med sylt, grädde och glass.

Hamburgare 65:Med bröd och pommes frites.

Souvlaki 65:Marinerade grillspett av fläskkött med sallad,
tzatziki och pommes frites.

Souvlaki Kotopoulo 65:Marinerade kycklingspett med sallad,
tzatziki och pommes frites.

Fläskfilé 65:Med bearnaise-sås och pommes frites.

Vaniljglass med chokladsås 35:-

– Desserter –
Grekisk klassiker 55:Krämig yoghurt med honung och valnötter.

Baklava 60:Traditionell grekisk bakelse.

Vaniljglass med chokladsås 55:Banana Split 65:Banan, vaniljglass, vispad grädde och chokladsås.

Chokladkaka 65:”Kladdig” chokladkaka med glass och vispgrädde.
Smaklig måltid!

