AVHÄMTNINGSMENY
Bokning/beställning/Catering:
018-42 20 00

Meze:

Från Grillen:

Tzatziki 			
Yoghurtsdipp med olivolja, riven gurka,
vitlök och dill

40:-

Melitzano Salata 		
Auberginedip med vitlök och persilja

55:-

Feta Psiti (Inbakad)
		
Fetaost, tomat och chili grillat i folie 		

59:-

119:-

		

Mezédipp 				
139:Tzatziki, getostkräm, haloumi, fårostpaparikadip,
auberginedip, vitlöksmarinerade kalamataoliver,
marinerade rödbetor och grillat pitabröd
Till samtliga förrätter ingår pitabröd

Bifteki Gemisto 			
139:Hemgjord kryddad köttfärsbiff på grekiskt vis,
fylld med ost med grekisk sallad, tzatziki,
chilitomatsås och pommes frites
Grillat lammspett (glutenfri) 		
169:med grekisk sallad, getostkräm och klyftpotatis

		

Grillat kycklingspett (glutenfri)
med grekisk sallad, tzatziki och klyftpotatis
		
Grekisk sallad 			
med grillat kycklingspett och pitabröd

139:-

229:-

		

Gyros Pita:
Fläskgyros
		
med grekiskt pitabröd, tzatziki, tomat, lök
och pommes frites
		

79:-

Kycklinggyros 			
med grekiskt pitabröd, tzatziki, tomat, lök
och pommes frites 			

79:-

Fläskgyros med getostkräm 		
med grekiskt pitabröd, tzatziki tomat, lök
och pommes frites 		

89:-

Kycklinggyros med fårostpaprikadip
med grekiskt pitabröd, tomat, lök och
pommes frites

89:-

20:15:15:15:15:-

Soutzoukakia (nöt och fläskkött)
119:Grekiska hemlagade järpar på spett, serveras med
grekisk sallad, tzatziki, chilitomatssås
och pommes frites

		

Gyrostallrik (glutenfri) 		
119:Fläskkött eller kycklingkött med en grekisk sallad,
tzatziki och pommes frites
Extra tillbehör:
Gyros
Tzatziki
Bearnaisesås
Pommes frites
Klyftpotatis

Souvlaki (glutenfri) 			
Marinerade grillspett på fläskkött med
grekisk sallad, tzatziki och klyftpotatis

Oxfilé medaljonger 			
209:Välj mellan: Pepparsås
Skogssvampsås
Bearnaisesås
Serveras med frästa grönsaker och klyftpotatis
Hamburgare 			
119:Gjort på högrev 200g med lök, tomat, haloumi,
senapsaioli, sallad och pommes frites

		

Grilltallrik (glutenfri) 			
189:Gyroskyckling, fläskgyros, souvlaki, oxfilé, tzatziki,
getostkräm, bearanisesås, tomat, lök
och klyftpotatis
Fish and Chips 			
med Remouladsås 		

109-

Samtliga rätter kan fås med bulgurris som alternativ.

Sallad:
Grekisk bondsallad 		

99:-

Räksallad 		

99:-

Tonfisksallad 		

99:-

Kycklingsallad 		

99:-

Haloumi, prosciutto och
salamisallad 		

119:-

Campangnola: Salami, lök och oliver

89:-

Marinara: Räkor och musslor		

89:-

Havets Special: Tonfisk, räkor och musslor 89:Hawaii: Skinka, banan, ananas och curry
99:-

Såser att välja mellan:
Rhode island, vitlökssås, balsamicovinäger och
olivvinägrett

Pasta:
Vegetarisk Pasta 		
Frästa grönsaker med tomatsås

Vegetale: 			
89:Champinjoner, tomater, paprika,
kronärtskocka, lök, zucchini och Kalamata oliver

89:-

		

Primavera: 				
Bacon, champinjoner, lök och ägg
			
Quattro Stagione:		
Skinka, champinjoner, räkor,
Kalamata oliver och kronärtskocka

89:-

89:-

Pollo Piccante 				
109:Kyckling i en hemlagad chilitomatsås med paprika

Special Pizzor:

Al Fungi Selvtici 			
Oxfilé med en smakrik skogssvampsås

Oxfilépizza: 		
Oxfilé, tomater, paprika, lök och
bearnaisesås 			

109:-

Piccante: 				
Nötfärs, lök, paprika, champinjoner, tomater
och jalapeño

109:-

Kids pasta under 12 år
Rigatoni med ratatouille 		

129:-

70:-

Klassiska Pizzor:

Hemgjord tomatsås och mozzarellaost ingår i alla pizzor
Vi använder färska råvaror
Extra tillbehör till pizzor 10:-

Darios: 				
109:Strimlad kyckling, paprika, champinjoner, ruccola
och fetaostkräm

Margherita: Mozzarellaost 		

79:-

Vesuvio: Skinka 		

79:-

EGEO: 				
Prosciutto, lök, ägg, champinjoner,
ruccola, kronärtskocka och basilikakräm

Fungi: Champinjoner

		

79:-

Calzone (inbakad): Skinka 		

79:-

Bussola: Skinka, räkor

89:-

Capricciosa: Skinka, champinjoner
Al tono: Tonfisk, lök

109:-

Rosendal: 				
109:Tomater, gyros, prosciutto, kronärtskocka,
kalamataoliver, ruccola och riven parmesanost
Provencale: 				
Oxfilé, lök, tomater, champinjoner, ruccola

109:-

89:-

och vitlökssmör		

		

89:-

109:-

Calzone (Inbakad): Skinka 		

89:-

Mexicana:				
Nötfärs, bacon, paprika, lök,
feferoni och chilipeppar

Opera: Skinka, Tonfisk 		

89:-

Smaragden: 				
Oxfilé, fårost, champinjoner, paprika, lök,
ruccola, zucchini och basilikakräm

109:-

Grekisk pizza: 				
Oxfilé, paprika, lök, fetaost,
tomater och tzatziki

109:-

Glutenfri pizza med räkor: 		
Räkor, champinjoner, paprika,
kalamataoliver, tomater och zucchini

129:-

Dessert:
Baklava		
Hemlagad grekisk valnötsbakelse
med glass 		

59:-

Yiaourti me méli			
Grekisk yoghurt, toppas med honung
och valnötter

49:-

		

Glutenfri pizza med oxfilé:		
129:Oxfilé, champinjoner, lök, ruccola och
tzatziki		

Kids pizzor:

barn under 12 år erbjuder vi 4 pizzor

Vesuvio: 			
Tomat, mozzarellaost och skinka 		

69:-

Capricciosa: 		
		
75:Tomat, mozzarellaost, skinka och champinjoner

		

Bussola:
			
Tomat, mozzarellaost, skinka och räkor

			
Opera:
			

75:-

75:-

Tomat, mozzarellaost, skinka och tonfisk

Rosendal Food Market
Torgny Segerstedts Allé 4
info@egeo.se
www.egeo.se
VARMT VÄLKOMMEN!

