
Řecké dny 

8.4.-9.4.2022 

PÁTEK 11.00 – 22.00 h., SOBOTA 11.00 – 22.00 h. 

 

Polévky: 

1. Fasoláda – fazole gigantes, rajčata, sýr feta                                           60,- 

2. Ouvarlo supa – masový vývar, knedlíčky, kopr, těstovina, citron      60,- 

 

Předkrmy: 

1. Tzaziki                                                                                                        90,- 

2. Salát Octopus -salát z chapadel chobotnice                                       149,- 

3. Piperies jemistes – grilované papriky plněné sýrem feta                 99,- 

4. Chaloumi – grilovaný řecký sýr                                                              95,- 

5. Saganaki – smažený řecký sýr v těstíčku                                              95,- 

6. Midia saganati – mušle, rajčata, sýr feta                                             130,- 

7. Melitzána jemisty – plněné lilky se sýrem v těstíčku                         95,- 



 

Saláty: 

8. Choriatiky mikry – řecký salát (rajčata, okurky ,olivy, sýr feta, červená 

cibule)                                                                                                          99,- 

9. Pantzári – salát z červené řepy, citron                                                   89,- 

10. Kotopulo salát – listové saláty, kuřecí maso, olivy, paprika, dresing                         

169,- 

 

Hlavní chody: 

11. Gyros, tzaziki – grilované vepřové maso na jehle                                180,- 

12. Gyros sto fournou – zapečený gyros, smetanová omáčka,sýr          220 ,- 

13. Masový talíř Hellas – gyros, souvlaki                                                     180,- 

14. Bifteki – kapsa z mletého masa plněná sýrem, rajčaty                        170,- 

15. Kotopulo ala Diavolo – kuřecí steak, šalvěj, tabasco, citron              190,- 

 

Tradiční kuchyně: 

16. Mousaka – zapečený lilek, brambor, mleté maso, bešamel               200,- 

17. Stifado – hovězí maso, pečené brambory, šalotka, sýr feta               240,- 

18. Arni jouvetsi – jehněčí kolínko, rozmarýn, těst. rýže, sýr feta           330,- 

Ryby: 

19. Kalamaria tiganita – smažené kalamary,grilovaná zelenina, citron  290,-                          

20. Solomos sty schara – grilovaný filet z lososa, grilovaná zelenina      320,- 

Přílohy: 

21. Hranolky                                                                                                       49,- 

22. Rýže v tomatové omáčce                                                                          45,- 

23. Pita chléb s bylinkovým máslem                                                             30,- 

24. Zelené fazolky se slaninou                                                                        59,- 



 

Dezerty: 

25. Galagtoburico: řecké listové těsto plněné vanilkovým  krémem,  

skořice, vanilková zmrzlina                                                                        90,- 

26. Fruto saláta – čerstvé ovoce, Martini, vanilková zmrzlina                   85,- 

 

Rádi Vám připravíme jídlo i s sebou. Objednávky a rezervace 

na tel. č. 739 046 112. 


