
TZATZIKITZATZIKI
AVHÄMTNINGSMENY

    TEL. NR 026-25 11 51
KÖPMANGATAN 8  SANDVIKEN

(mitt emot Folkets hus)

      GREKISK KOLGRILL
TZATZIKITZATZIKI

    TEL. NR 026-25 11 51

ÖPPETTIDER
måndag - fredag  11 - 22

lördag  12 - 22
söndag  12 - 21

FRÄSCHT & GOTT!
Med inspiration 
från Grekland

AVHÄMTNINGSMENY

Restaurang
Restaurang

Är du allergiker? Fråga personalen.

www.tzatzikiisandviken.sewww.tzatzikiisandviken.se

Dagens Lunch 89:-
SERVERAS VARDAGAR KL.11.00 - 14.00

Serveras med tzatziki, bröd & sallad
välj mellan bulgur, pommes frites, 

klyftpotatis eller ris

TVÅ SPETT INGÅR I VARJE PORTION

TZATZIKI SANDVIKEN

VÄLJ FRÅN ETT STORT UTBUD AV 
 OLIKA GRILLRÄTTER

KÖP EN FIN GÅVA!

ETT PRESENKORT HOS OSS

FULLSTÄNDIGA
RÄTTIGHETER 

FULLSTÄNDIGA
RÄTTIGHETER 



TZATZIKI med bröd                                  30:-
VITLÖKSBRÖD                                        30:-
CALAMARES                                           49:-
friterad bläckfi sk, serveras med tzatziki och bröd

SCAMPI friterade räkor                                    49:-
serveras med tzatziki och bröd

DOLMADES                                             45:-
vinbladsdolmar fyllda med ris i (vegetariskt alt)

SAGANAKI                                              49:-
friterad fetaost med tomatsås

HALLOUMI                                             49:-
friterad getost

HUMMUS                                                 35:-
krämig kikärtsröra med bröd

BABA GANNOUGH                                   35:-
krämig auberginröra med bröd

FÖRRÄTTERFÖRRÄTTER

från grillenfrån grillen SOUVLAKI  SOUVLAKI 
Serveras med tzatziki, bröd och sallad.
Välj mellan pommes frites, bulgur, klyftpotatis ris eller sallad. 
Två spett ingår i varje portion. Extra grönsaksspett (grillat) 29:-

FLÄSKFILÉ                                               93:-     35:-
KYCKLINGFILÉ                                                   93:-      35:-
URFASPETT                                            93:-     35:-
Starkt kryddad nötfärs 
med grillad paprika och tomat

HUSETS KYCKLINGFILÉ                           89:-
ett spett kycklingfi lé 
& ett spett grillade grönsaker
GIROS Grekisk kebab av strimlad fl äskarré      93:-     35:-
Serveras med tzatziki & girossås

FLÄSKKARRÉ (köttbit)                                93:-     35:-
VEGETARISKT GRILLSPETT                              93:-
Lök, tomater, paprika & champinjoner

MIX GRILLSPETT                                  93:- 
välj mellan 2 olika grillspett från ovanstående rätter
VEGO SPECIAL                                        99:-

grillspett

Serveras med tzatziki, bröd och sallad. (4 SPETT INGÅR)
Välj mellan pommes frites, bulgur, klyftpotatis, ris eller sallad.

OXFILÉ på spett                  129:-
LAMMFILÉ på spett                             125:-
ENTRECÔTE                                  169:-
GRILLAD BIFF (ryggbiff)                           135:-
BIFTEKI SPECIAL                                  109:-
Fetaostfylld nötfärs 

LAMMKOTLETTER                                   129:-

GRILLAD LAXFILÉ                         119:-
RÖDSPÄTTA (friterad)                         89:-
CALAMARES (friterade bläckfi skringar)          89:-
SCAMPI (panerade friterade räkor)              95:-

Serveras med tzatziki och sallad, 
Välj mellan pommes frites, bulgur, klyftpotatis eller ris.
EXTRA SÅS: bearnaisesås/persiljesmör 10:-

Serveras med pommes frites, 
bulgur, klyftpotatis, ris eller sallad.

GREKISK SALLAD                                   85:-
sallad, tomat, gurka, oliver, lök, paprika, 
fetaost och majs                                     

FALAFELSALLAD                                            85:-
sallad, tomat, gurka, oliver, lök, paprika, 
fetaost och majs

KYCKLINGSALLAD                                   89:- 
grillad kycklingfi lé på spett (2 spett), sallad, tomat,   
gurka, oliver, lök, paprika, fetaost och majs

HALLOUMISALLAD                                109:- 
halloumi, sallad, tomat,   
gurka, oliver, lök, paprika och majs

serveras med tzatziki, bröd och sallad
Välj mellan bulgur, pommes frites, klyftpotatis eller ris.                             

DOLMADES                                                  89:- 
vinbladsdolmar fyllda med ris 
serveras med tzatziki och bröd

FALAFEL                                                 89:- 
kikärtsbollar

MOUSSAKA                                          109:-
vårt eget recept, gjord på nötfärs, 
potatis och aubergin  

FISH´N CHIPS                                         89:-

CHICKY BITS                                           85:- 

TZATZIKI SPECIAL                              175:-
oxfi lé, lammfi lé, kycklingfi lé, 
grönsaksspett, scampi

KOLGRILL SPECIAL                              165:-
oxfi lé, fl äskfi lé, kycklingfi lé, 
grönsaksspett, och calamares

KRETA SPECIAL                                 165:-
fl äskfi lé, lammfi lé, kycklingfi lé, 
scampi och grönsaksspett

OLYMPIA SPECIAL                           159:-
fl äskfi lé, kycklingfi lé, 
oxfi lé och grönsaksspett

RHODOS SPECIAL                              159:-
fl äskfi lé, urfaspett, kycklingfi lé 
och grönsaksspett

KOS SPECIAL                                  159:-
kycklingfi lé, fl äskkarré,  
urfaspett och grönsaksspett

KORFU SPECIAL                                  159:-
fl äskfi lé, kycklingfi lé, 
lammkotlett och grönsaksspett

Extra 
spett

45:-

A´LA CARTEA´LA CARTE

SPECIALRÄTTER från grillenSPECIALRÄTTER från grillen

FISKFISK VALFRITT SPETT I MENYN                        65:-
Välj mellan pommes frites, klyftpotatis, ris eller bulgur

KORV med pommes frites                              49:-
HAMBURGARE 90GR                                55:-
med bröd och pommes frites, ketchup & dressing

SALLADERSALLADER

ÖVRIGA RÄTTERÖVRIGA RÄTTER

BARNMENYBARNMENY

                                friterad koljafi lé,
serveras med pommes & remouladsås/tzatziki

friterade kycklingbitar serverade mangorajasås

Dryck, 33cl burk 12:-  Extra sås, Tzatziki el. Bearnaisesås 10:-

V

V

V

V

SCHNITZEL                                               95:- 
panerad fl äskfi lé med bearnaisesås & tzatziki

= vegeterisk alternativV

V

V

V

vegetariskt grillspett med halloumi, 
serveras med tzatziki & tomatsås

89:-

45:-

från grillen


