
214 120g TZATZIKY A ROZPEČENÝ ŘECKÝ PITA CHLÉB 85,-
  (rozpečená pita s česnekem, olivovým olejem a omáčkou tzatziky)

207 120g POMAZÁNKA Z PEČENÉHO LILKU A PITA CHLÉB 89,-
  (pasta z čerstvě pečeného lilku s česnekem a olivový olejem, rozpečená pita)

205 120g PIPERIES PLNĚNÉ PAPRIČKY FETA SÝREM 115,-
  (nakládané pikantní papričky plněné feta sýrem v olivovém oleji
  s bylinkami a rozpečený chléb pita)

211 200g ŘECKÉ MEZE VARIACE PŘEDKRMŮ 159,-
  (ovčí sýr feta s olivovým olejem a oreganem/marinované pečené papriky
   s česnekem a olivami kalamata/ rozpečený chléb pita, řecký jogurt)

285 120g CARPACCIO Z ČERVENÉ ŘEPY   125,-
  (carpaccio z červené řepy s olivovým olejem a ovčím sýrem, rozpečená pita)

204 120 g OLIVY ČERNÉ KALAMATA 65,-

212 120 g OLIVY ZELENÉ PLNĚNÉ OVČÍM SÝREM FETA 85,-

209 120 g OLIVY ZELENÉ PLNĚNÉ SUŠENÝMI RAJČATY 75,-

 Studené předkrmy

V pracovních dnech od 11 do 15 hod. vždy čerstvé polední menu.

221 0,3 l POLÉVKA DLE DENNÍ NABÍDKY 49,-

222 0,3 l GYROS POLÉVKA 59,-
  (domácí vývarová polévka s řezy gyrosu, zeleninou a sýrem)

225 0,3 l FASOLÁDA ŘECKÁ POLÉVKA 75,-
  (tradiční tomatová řecká polévka s bílými fazolkami)

Polévky

210 120 g PEČENÁ FETA S CHILLI PAPRIČKAMI A OREGÁNEM 155,-
  (rozpečený ovčí sýr v alobalu s chilli papričkami, oreganem a olivovým olejem, chléb pita)

235 150 g PRAŽENÉ GRUNDLE 135,-
   (pražené rybičky v pikantní krustě)

248 150 g CIBULOVÉ KROUŽKY 109,-
  (smažené cibulové kroužky obalené v těstíčku s tzatziky)

249 150 g CHILLI PAPRIČKY JALAPEŇO 135,-
  (obalované smažené chilli papričky plněné s čedarem a česnekem, doplněno omáčkou tzatziky)

Teplé předkrmy

434 50 g CHALVA SALONIKOS 49,-
  (řecký sezamový dezert podávaný s citronem a skořicí)

435 40 g BAKLAVA 59,-
   (tradiční řecký ořechovo - medový dezert v listovém těstě s medem a skořicí)

427 150 g ŘECKÝ JOGURT S MEDEM A VLAŠSKÝMI OŘECHY 59,-
   (smetanový řecký jogurt s vlašskými ořechy a medem)

431 100 g HORKÉ MALINY S VANILKOVOU ZMRZLINOU 89,-

433 1 ks TIRAMISU 85,-

Seznam alergenů a původ mas na vyžádání u obsluhy.

393 200 g GRILOVANÁ SEZÓNNÍ ZELENINA S BYLINKAMI 85,-
  (grilovaná čerstvá zelenina s bylinkami s olivovým olejem)

388 1 ks ROZPEČENÝ ŘECKÝ CHLÉB PITA NA OLIVOVÉM OLEJI 35,-

383 200 g FARMÁŘSKÉ HRANOLKY 43,-

392 120 g OMÁČKA TZATZIKY (řecký bílý jogurt se strouhanou okurkou, česnekem a kořením) 49,-

390 50 g TATARSKÁ OMÁČKA       391   KEČUP       27,-

257 1 ks GASTRO OBAL S SEBOU / ZA KAŽDOU POLOVIČNÍ PORCI ÚČTUJEME 70 % CENY  12,-         

Přílohy

Saláty a salátové mísy
352 350 g ŘECKÝ SALÁT CHORIATIKY S FETA SÝREM 198,-
  (směs čerstvé zeleniny rajčata, okurky, cibule, olivy kalamata,
   panenský olivový olej s feta sýrem, bylinkami a balsamico)

354 350 g SALÁTOVÁ MÍSA GYROS 198,-
  (směs čerstvé zeleniny s řezy gyrosu a omáčkou tzatziky)

302 180 g SEZÓNNÍ SALÁTEK S BALSAMICEM 105,-
  (variace listových salátů s cherry rajčaty a balsamikový ocet, olivový olej)

Každý týden pro Vás připravujeme nové speciality
středomořské kuchyně ze sezonních produktů

a čerstvé rybí speciality dle denní nabídky.

Dezerty a sladkosti

Specializujeme se na pořádání firemních večírků, svatebních a narozeninových oslav. 
Naše dlouholeté zkušenosti s organizací jsou zárukou Vašeho mimořádného zážitku.

PEČENÁ FETA S CHILLI PAPRIČKAMI A OREGÁNEM 155,-
  (rozpečený ovčí sýr v alobalu s chilli papričkami, oreganem a olivovým olejem, chléb pita)

PRAŽENÉ GRUNDLE 135,-
   (pražené rybičky v pikantní krustě)

CIBULOVÉ KROUŽKY 
  (smažené cibulové kroužky obalené v těstíčku s tzatziky)

CHILLI PAPRIČKY JALAPEŇO
  (obalované smažené chilli papričky plněné s čedarem a česnekem, doplněno omáčkou tzatziky)

Přijímáme stravenky: Gastro pass, Central - pouze 3 kusy S přáním dobré chuti – kolektiv restaurantu Akropolis
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421  RYBÍ SPECIALITY DLE DENNÍ NABÍDKY U OBSLUHY

 Ryby

287 180 g STŘEDOMOŘSKÉ MEDAILONKY S OVČÍM SÝREM FETA 225,-
  (plátky grilovaných kuřecích prsíček zapečené sýrem feta
  s omáčkou ze sušených rajčat a olivovou tapenádou)

281 180 g KUŘECÍ MEDAILONKY NA BAZALKOVÉM MÁSLE 219,-
  (grilovaná kuřecí prsíčka na bazalkovém másle s parmazánem)

 Kuřecí maso

291 200 g ROLKY Z GRILOVANÉHO LILKU PLNĚNÉ FETA SÝREM 229,-
   (lilkové závitky plněné feta sýrem, sušenými rajčaty a bazalkou v rajčatové omáčce,

rozpečený chléb pita)

264 200 g VINNÉ LISTY PLNĚNÉ RÝŽÍ 175,-
  (plněné vinné listy rýží a tzatziky, rozpečený chléb pita)

389 150 g GRILOVANÝ SÝR HALLOUMI S PEČENÝMI PAPRIKAMI 225,-
  (kyperský sýr na grilu s pečenými paprikami, česnekem a bazalkovým pestem)

292 250 g GIGANTES FAZOLE FETA 215,-
   (řecké obří bílé fazole s feta sýrem se sušenými rajčaty a olivami kalamata,

rozpečený chléb pita)

Bezmasá jídla

252 200 g GYROS MENU AKROPOLIS – KOMPLETNÍ MENU 235,-
   (řecká specialita gyros - směs jemně kořeněných naložených stehenních kuřecích plátků

grilovaných na speciálním otočném grilu, podáváno s omáčkou tzatziky, zelným salátem
a rozpečeným řeckým pita chlebem)

253 200 g CHILLI GYROS MENU – KOMPLETNÍ MENU 239,-
   (pikantní gyros s čerstvými chilli papričkami, podáváno s omáčkou tzatziky,

zelným salátem a rozpečeným řeckým pita chlebem)

254 200 g GYROS MENU S BALKÁNSKÝM SÝREM – KOMPLETNÍ MENU 239,-
  (podáváno s omáčkou tzatziky, zelným salátem a rozpečeným řeckým pita chlebem)

255 200 g ŘECKÉ KEFTEDES 239,-
   (hovězí a vepřové masové kuličky s bylinkami, řecký salátek s feta sýrem,

 podáváno s omáčkou tzatziky, zelným salátem a rozpečeným řeckým pita chlebem)

295 250 g GRILOVANÁ TORTILLA GYROS 235,-
   (zapečená plněná tortilla na grilu s řezy gyrosu a feta sýrem

 na křehkých salátových listech s plátky cibule a omáčkou tzatziky)

259 250 g DEGUSTAČNÍ MIX TALÍŘ 285,-
   (variace řeckých specialit – gyros, chilli gyros, suvlaky, grilovaný sýr halloumi,

 podáváno s omáčkou tzatziky, zelným salátem a rozpečeným pita chlebem)

296 250 g ŘECKÝ MIX TALÍŘ 285,-
   (variace řeckých specialit – gyros, gyros s balkánským sýrem, cibulové kroužky,

 masové kuličky, podáváno omáčkou tzatziky, zelným salátem, rozpečeným
 pita chlebem a farmářské hranolky)

266 250 g ZEUS MIX TALÍŘ 295,-
   (variace řeckých specialit – gyros, gyros s balkánským sýrem, smažené papričky

jalapeňo s cheddarem, smažené kalamárové kroužky, podáváno s omáčkou tzatziky,
zelným salátem a rozpečeným pita chlebem)

416 250 g KYPERSKÝ MIX TALÍŘ 285,-
   (variace řeckých specialit – gyros, gyros s balkánským sýrem, vinné listy plněné rýží,

gigantes fazole v tomatové omáčce, podáváno s omáčkou tzatziky, zelným salátem
a rozpečeným pita chlebem)

251 300 g MUSAKA  235,-
   (tradiční řecká specialita s mletým masem, lilkem, olivami a plátky brambor,

zapečená bešamelem s čerstvými bylinkami a sýrem feta, podáváno se zelným salátem)

 Dětské menu
314 100 g DĚTSKÉ KUŘECÍ NUGETKY (kuřecí řízečky v trojobalu) 119,-

311 150 g DĚTSKÉ TĚSTOVINY dle denní nabídky 125,-

DĚTSKÉ MENU PODÁVÁME POUZE DĚTEM

 Naše speciality

 Mix talíře

 Tradiční Řecká specialita

270 200 g TELECÍ ROLKY PLNĚNÉ OVČÍM SÝREM 245,-
  ( rolky plněné feta sýrem a italskou sušenou slaninou na rozmarýnu

s pečeným česnekem v jemné smetanové omáčce)

 Telecí maso

318 200 g ŘECKÁ PÁNEV 239,-
   ( restované kousky kuřecího masa a vepřové panenky, lilku, cibule, papriky,

cukety, česneku a oliv v omáčce ze sušených rajčat)

260 180 g PANENKA PROTKANÁ SUŠENÝMI RAJČATY 239,-
  ( dorůžova grilovaná panenka špikovaná sušenými rajčaty s olivovou tapenádou)

  Pokrmy z vepřové panenky jsou podávány medium, pokud si nepřejete jinak.

Vepřové maso, panenka

Jídlo vám rádi zabalíme s sebou.Čerstvé rybí speciality dle denní nabídky.
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