Studené předkrmy
Tzatziki řecká pochoutka z jogurtu, česneku a okurků

65,-

Elies-piperies kafteres marinované olivy a feferonky, cibulka a oregano, oliv.olej., vin. ocet

65,-

Pikilia selekce z teplých i studených předkrmů pro jednu osobu

115,-

Talíř plný překvapení selekce z předkrmů pro více osob

240,-

Feta marinovaný ovčí sýr s oliv.olejem, červenou cibulí, feferonkami a olivami

72,-

Melitzána sto fournou psimény grilované lilky naložené v olivovém oleji, plněné ricottou

68,-

Teplé předkrmy
Midia saganaki mušle v tomatové omáčce, ochucené ovčím sýrem

89,-

Garides me saltsa krevety v tomatové omáčce, připravené na typické řecké pánvi

89,-

Jemistes piperies papriky plněné ovčím sýrem, připravené na grilu s česnekovým máslem

79,-

Skordopsomo česnekový chléb na grilu

28,-

Melitzanes tiganites obalované smažené baklažány, podávané s tzatziki

62,-

Melitzanes jemistes me kaseri smažené baklažány plněné sýrem, podávané s tzatziki

79,-

Saganaki smažený ovčí sýr s citronem. Patří mezi velice oblíbené předkrmy.

79,-

Dolmadakia vinné listy plněné mletým masem a rýží servírované s citronovou omáčkou

75,-

Tirí sto fournou me domates ovčí sýr zapečený v troubě s rajčaty, olivami a feferonkami

79,-

Manitarja sto tigani me marulja žampiony smažené na olivovém oleji, salátové listy

78,-

Kolokithakia tiganita smažené plátky cuket, zapečené se sýrem

59,-

Bruschetta opečené plátky bílého chleba, oliv. olej, česnekem, rajčatová směs
Bruschetta s rajčatovou směsí a kousky mozzarelly
Bruschetta - žampionová s česnekem a tymiánem

55,69,69,-

Crostini opečené plátky chleba s pastou z černých oliv

49,-

Pita tradiční řecká chlebová placka

25,-

Chaloumi řecký kozo-ovčí sýr připravený na grilu s kořením bukovo

79,-

Pokrmy a nápoje uvedené v jídelním lístku mohou obsahovat alergeny
dle směrnice 2000/89 ES – 1169/2001 EU nebo jejich stopové prvky.

Saláty
Choriatiki megali velký řecký salát, rajčata, okurky, cibule, olivy, feferonky, ovčí sýr, zálivka

99,-

Choriatiki mikrí malý řecký salát, rajčata, okurky, cibule, olivy, feferonky, ovčí sýr, zálivka

58,-

Kotopulo salata salát, rajčata, gril. krůtí maso, jablko, feferonky, červená cibule, zálivka

115,-

Salata apo fruta tis thalassas salát, oliv. olej, rajčata, mořské plody, tuňák, feferonka, cibule

140,-

Salát “Dionysos” salát s pikantní zálivkou, ledový salát, tuňák, vejce, feferonka, cibule

95,-

Salát z červené řepy červená řepa, zálivka z oliv.oleje a česneku

65,-

Míchaný velký salát salát, pikantní zálivka, rajčata jablka, olivy, feferonky,cibule

79,-

Míchaný malý salát salát, pikantní zálivka, rajčata, olivy, feferonky, cibule

55,-

Salát “Santorini” salát, zálivka, uzený losos. pstruh, rajčata, šunka, sýr, artyčoky, cibule
Salát „Mykonos“ salát, zálivka, rajčata, olivy, feferonky, cibule, zapečený česnek.chléb, sýr

110,94,-

Salát „Rhodos“ salát s fazolemi gigantes, grilovaný sýr

115,-

Salát „Stromboli“ ledový salát, parmská šunka, olivy, mozzarella

110,-

Polévky
Polévka dle denní nabídky

29,-

Zeleninová bezmasá jídla
Nistisimo me pita pečená zelenina na pitě, zapečená se sýrem a s rýží jako přílohou

145,-

Nistisimo avgomati pečená zelenina, podávaná s volským okem a rýží

130,-

Santorini-Mousakas zapečené lilky, brambory a cukety v tomatové omáčce, bešamel

155,-

Spaghetti spinacci ztěstoviny s listovým špenátem, pestem a parmazánem

130,-

Při objednávce s sebou účtujeme 6,- Kč za krabici

Maso na grilu
Gyros vepřové masové plátky, rožněné na otáčející se jehle

135,-

Gyros sto fournou zapečené kousky gyrosu ve smetanové omáčce s houbami a sýrem

155,-

Bifteki kapsa z mletého masa, plněná sýrem, ovčím sýrem a rajčaty

120,-

Suvlaki special grilované masové špízy, prokládané klobáskou, slaninou, cibulí

130,-

Sikotia rožněná hovězí játra, ochucená oregánem, podávaná s citronem

99,-

Suvlaki choriatiko sedlákova jehla – výběr ze dvou druhů masa, prokládaný žampiony

130,-

Masový talíř “Santorini” gyros, plněný karbenátek sýrem, suvlaki, plátek z hovězích jater

155,-

Masový talíř “Delphi” karbenátek z mletého masa, gyros, suvlaki

130,-

Masový talíř “Hellas” gyros, suvlaki

120,-

Kotlety z Peloponésu grilované kotlety s kostí, fazole gigantes v tomatě

140,-

Chirino fileto me vutiro riganato vepřová panenka zdobená oregánovým máslem

155,-

Talíř „SPECIAL“- pro 2 osoby suvlaki, gyros, kuřecí plátek, vepř. panenka na grilu + tzatziki

380,-

Talíř „ZEUS“-

920,-

pro 4 osoby sedlák. jehla, jehněčí kotleta, gyros, bifteki, tzatziki, vel.řecký salát

Tradiční řecká kuchyně
Pasticio zapečené těstoviny s mletým masem, ovčím sýrem a bešamelem

125,-

Musakas v peci zapečené vrstvy mletého masa, brambor a baklažánů, přelité bešamelem

155,-

Juvetsi roštěná v rajčatové omáčce, zapečená v peci s těstovinovou rýží

155,-

Stifado roštěná zapečená v pikantní tomat. omáčce s šalotkou a pečenými bramborami

160,-

Kreas me jourti plátky hověz. masa v rajč. omáčce, zapečené v peci s jogurtem, peč. brambory

160,-

Jehněčí speciality
Paidakia jehněčí kotlety na grilu, podávané s citronem

260,-

Arni juvetsi jehněčí kolínko v jemné tomatové omáčce, zapečené v peci s těstovinovou rýží

235,-

Arni me fasolakia ke feta jehněčí kolínko v tomat. omáčce, zelené fazolky, peč. brambor, sýr

255,-

Kleftiko jehněčí roláda pečená ve vinných listech, ovčí sýr, česnek, pečené brambory, fazolky

240,-




Drůbeží maso
Kotopulo Eláda kuřecí prsa grilovaná v jogurtové krustě

130,-

Kotopulo jemisto kuřecí prsa plněná mozzarellou a parmskou šunkou s jogurt.-bylin. přelivem

150,-

Galopula suvlaka grilovaný krůtí špíz prokládaný zeleninou

140,-

Kotopulo rolakia kuřecí rolky plněné parmskou šunkou a zelenými fazolkami, jemná omáčka

140,-

Kotopulo kokinisto kuřecí prsa v tomatové omáčce, houby, bylinky a bílé víno

155,-

Kotopulo me spanaki ke feta kuřecí prsa, špenát. listy, ovčí sýr, krém. omáčka z bílého vína

145,-

Kotopulo a ‘la diavolo marinovaná kuřecí prsa na grilu se šalvějí, česnekové máslo a citron

130,-

Speciality naší kuchyně
Chirino fileto „Arabiáta“ vepřové medajlonky v pikantní marinádě

155,-

Chirino fileto me saltsa thimariů vepřové medajlonky na grilu s tymiánovou omáčkou

145,-

Chirino fileto me bacharika vepřové medajlonky na grilu s bylinkovou kůrčičkou

140,-

Chirino fileto me saltsa manitarion vepřová panenka, krémová omáčka, žampiony a víno

145,-

Rolakia gril. rolky z vepřového masa, mleté maso a ovčí sýr, bylin. omáčka, zelené fazolky a rýže

165,-

Ryby
Solomos sti schara filet z čerstvého lososa připravený na grilu

180,-

Tonnos marinatos steak z tuňáka připravený na grilu s omáčkou z čerstvých bylinek

180,-

Psari sto fournou pstruh v peci s rozmarýnem a česnekem

165,-

Suvlakia psariou rybí špíz z tuňáka na grilu, prokládaný zeleninou a bobkovým listem

190,-

Kalamaria tiganitá obalované smažené kalamáry podávané s citronem

175,-

Kalamaria krasato kalamáry v pikantní tomatové omáčce z červeného vína

175,-

Kalamaria suvlaki sti schara gril. špíz z kalamárů, rajčata, paprika a feferonky

199,-

Pražma královská chutná ryba ze Středozemního moře, připravená na grilu

279,-

Garides sto fournou garnáti pečení v troubě v tomatové omáčce, ovčí sýr, česnek

270,-

Vlk mořský vynikající ryba ze Středozemního moře, ideální ke grilování

269,-

Psária gia dío átoma (rybí talíř pro 2 osoby) tygří krevety, kalamáry, špízy z tuňáka

450,-

Ke všem rybám servírujeme výběr z čerstvě vařené zeleniny.

Přílohy
Řecká rýže v tomatové omáčce
Pečené brambory s anglickou slaninou
Hranolky
Bramborové krokety
Zelené fazolky
Brambory pečené v sýrové omáčce s parmazánem
Americké brambory
Pečená čerstvá zelenina

25,35,28,28,35,35,29,48,-




Dezerty
Galaktobureko moučník z listového těsta, plněný vanilkovým krémem, šlehačka a zmrzlina

55,-

Tiramisu

48,-

Frutosalata ovocný salát ochucený Martini a skořicí s kopečkem vanilkové zmrzliny

45,-

Jourti me meli řecký bílý jogurt podávaný s medem, opraženými mandlemi a skořicí

49,-


Při objednávce s sebou účtujeme 6,- Kč za krabici

Pizza
MARGHERITA Rajčata, mozzarella

89,-

FUNGHI

Rajčata, sýr, žampiony

99,-

MILANO

Rajčata, sýr, salám

95,-

PIZZA ŠUNKOVÁ Rajčata, sýr, šunka
ROMA

Rajčata, sýr, šunka, kukuřice

99,-

Rajčata, sýr, špenát

99,-

SPINACCI
KRÍTI

95,-

Rajčata, sýr, klobáska, feferony

105,-

Rajčata, sýr, ananas, šunka

105,-

HAWAII

Rajčata, sýr, tuňák, cibule

TONNO

Rajčata, sýr, šunka, žampiony

105,-

Rajčata, sýr, salám, cibule pikant

105,-

REGGINA
MAFIA

110,-

SIENA Rajčata, sýr, ančovičky, kapary

105,-

CALZONE

Rajčata, sýr, šunka, žampiony, paprika, salám

115,-

SOLE MIO

Rajčata, sýr, šunka, žampiony, vejce

110,-

GIOVANNI

Rajčata, sýr, salám, šunka, anglická slanina, česnek

110,-

NAPOLI

Rajčata, sýr, niva, slanina, cibule

4 STAGIONI

Rajčata, sýr, šunka, žampiony, paprika, salám

4 FORMAGI Rajčata, sýr, 4 druhy sýra
Rajčata, sýr, paprika, kukuřice, plátky rajčat, brokolice

ROMANA
SANTORINI
VERONA

Sýr, rajčata, slanina, špenát, vejce, česnek

Rajčata, sýr, šunka, hermelín, cibule pikant

110,115,115,115,120,110,-

DON CHUAN Rajčata, sýr, tvarůžky, salám, cibule

115,-

BUENO Rajčata, sýr, mozzarella, šunka, olivy, feferony

120,-

TRÍO

115,-

Rajčata, sýr, šunka, brokolice, špenát

TOSCANA Rajčata, sýr, niva, salám, olivy

115,-

HELLAS Rajčata, sýr, gyros, cibule

125,-

PARMA

Rajčata, sýr, parmská šunka

136,-

KOTOPULO Rajčata, sýr, paprika, kuřecí maso

130,-

RIO MARE Rajčata, sýr, plody moře

140,-

