FÖRRÄTTER
Pyromades 30 kr
Rostat vitlöksbröd med aubergineröra
Eliés 42 kr
Kalamataoliver
Tzatziki 56 kr
Yoghurtdipp av vitlök, riven gurka och olivolja
Taramosalata 56 kr
Torskromsdipp av pressad potatis och citron
Melitzanosalata 58 kr
Aubergineröra
Tyrosalata 60 kr
Fåroströra med chilipeppar, oregano och olivolja
Melitzanes Tiganites 70 kr
Grillade auberginer med vitlök och balsamicoreduktion
Feta me filo ke meli 80 kr
Stekt filodegsinlindad fetaost toppad med honung och sesamfrön
Manitaria 75 kr
Bräserade champinjoner med örter och vitlök
Saganaki Kefalotyri 82 kr
Stekt kefalotyri (lagrad fårost)
Pyromada Kyprou 85 kr
Grillad halloumi med basilikatomater på vitlöksbröd
Loukaniko 85 kr
Grillad hemlagad bondkorv
Htapodi me fava 85 kr
Grillad och marinerad bläckfisk med kikärtsröra
Mydia 95 kr
Vitvinsbräserade musslor med grädde, vitlök, fetaost och persilja
Mezedes 140 kr
En blandning av utvalda förrätter för två personer
Horiatiki (Grekisk bondsallad)
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Liten 80 kr
Stor 125 kr
Med fetaost

VARMRÄTTER
KÖTTRÄTTER
Biffteki Gemisto 175 kr
Fetaostfylld kalvfärsbiff med tomatbräserade brytbönor och tzatziki
Kotopoulo Souvlaki 180 kr
Grillad majskycklingfilé på spett med tzatziki
Souvlaki 185 kr
Grillad fläskfilémedaljonger på spett med tzatziki
Arni Kokkinisto me fasolakia 190 kr
Tomat- och rödvinsbräserat lammlägg med brytbönor, smulad fetaost och kulpotatis
Fileto Arni 240 kr
Lamminnerfilé med krämig dragonsås
Paidakia 240 kr
Grillade lammracks med rödvinssky och tzatziki
Mix Souvlaki 250 kr
Grillade oxfilé och lammracks på spätt med tzatziki
Brizzolla 255 kr
Grillad entrecôte med rödvinssky, feta- och vitlökssmör
Pikilia 255 kr
En variationstallrik med lammracks, oxfilé, fläskfilé, biffteki och bondkorv, serveras med
tzatziki och rödvinssky (Serveras på uppläggningsfat vid fler än en portion i samma sällskap)
Filetto Moscharisio 305 kr
Grillad oxfilé med rödvinssky, vitlöksfrästa champinjoner och grillad sparris toppad med feta& vitlökssmör
FISKRÄTTER
Calamares 195 kr
Friterade calamares med tzatziki och friterad potatis

Dionysos
Bondeg. 56, 11633 Stockholm Tel: 08-6419113

www.dionysos.se
Meny utskriven från www.gastrogate.com

Vakalaos 250 kr
Rosmarin- och apelsinbakad torskfilé med grillade tigerräkor och sparris, vårlök och spenat i
en redd buljong med smör, serveras med kulpotatis
Garides Souvlaki me spanakorizo 245 kr
Grillade chili- och vitlöksmarinerade tigerräkor på spett med tomater, vårlök, spenat, halloumi
och vitt vin, serveras med spenatris
Thallasina Katsarolas 245 kr
Skaldjurssauté med tigerräkor, musslor, calamares, färska tomater, champinjoner och fetaost,
serveras med spenatris
VEGETARISKT & SALLADER
Vegetarisk tallrik 170 kr
Grillade auberginer, zucchini, sparris och halloumi, tomatbräserade brytbönor, marinerade
rödbetor, tzatziki, aubergineröra samt friterad potatis
Haloumisallad 145 kr
Med soltorkade tomater, marinerade rödbetor, basilikaolja och krutonger
Kycklingsallad 145 kr
Grillad majskycklingfilé, soltorkade tomater, krutonger och vitlöksdressing
Tigerräkssallad 165 kr
Grillade chili- och vitlöksmarinerade tigerräkor, spenat och vitlöksdressing

DESSERTER
Ouzosorbet
Baklava 68 kr
Grekisk filodegsbakelse i flera lager, varvad med valnötter och honungssirap, serveras med
vaniljglass
Chokladtårta 72 kr
Vår egen chokladtårta med grädde
Husets Glassdessert 68 kr
Vaniljglass med varma bär
Chokladbit 30 kr
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MENYFÖRSLAG
MENY 1 350 kr
Förrätt: Grillad haloumi på salladsbädd
Varmrätt: Fileto Arni - Lamminnerfilé med krämig dragonsås och friterad potatis | eller |
Garides Souvlaki me spanakorizo - Tigerräkor på spett med spenatris
Efterrätt: Chokladtårta med grädde
MENY 2 310 kr
Förrätt
Minimeze - Tyrosalata, Melitzanosalata, Taramosalata
Varmrätt
Välj mellan: | Souvlaki - Fläskfilé på spätt | | Kotopoulo Souvlaki - Kycklingfilé på spätt | |
Bifteki Gemisto - Fetaostfylld Kalvfärsbiff | | Varmrätten serveras med varma grönsaker,
tzatziki och friterad potatis
Efterrätt
Baklava med glass
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