Pečivo
1. Chléb
2. Pita chléb
3. Pita chléb z Rhodosu
4. Čecnekový chléb

Saláty
1,20
1,50
1,60
2,60

(česnek, máslo, sýr)

5. Česneková bageta - Greek Spirit

24. Kuřeci salát

8,90

(ledový salát, zeli, kuřeci maso, vejce, rajčata,
paprika, okurka, žampiony, cibule, mrkev, dresing)

25. Chef salát

7,90

(ledový salát, zeli, mrkev, paprika, šunka, sýr,
cibule, rajčata, okurka, vejce, dresing)

26. Tuňákový salát
2,90

(česnek, máslo, sýr, čerstvá rajčata)

8,50

(ledový salát, zeli, tuňák, paprika, cibule,
rajčata, okurka, vejce, dresing)

27. Řecký tradični salát

7,50

(ledový salát, zeli, rajčata, okurka, paprika,
cibule, feta, olivy, olivový olej)

Předkrmy

28. Jarni salát se zálivkou z olivovy oleje

5,50

(ledový salát, okurka, paprika, cibule, olivovy oleje)

6. Tzatziky s pita chlebem

4,50

(jogurt, česnek, salátová okurka)

7. Humus s pita chlebem
8. Salát se sýrem (pikantni) a s pita chlebem
9. Feta sýr pečený v troubě - Greek Spirit

4,50
4,60
5,20

29. Rajčatovo okurkový salát se zálivkou
z olivového oleje
30. Malý řecký tradični salát se zálivkou
z olivového oleje

4,80
5,50

Základem našeho salátového dresinku je bilý řecký jogurt

(zapékaný sýr, rajčata, feferonky, česnek)

10. Sýrové kuličky
11. Zapečený saganaki sýr
12. Halloumi sýr na grilu
13. Dolmades

5,80
6,20
5,60
7,50

(pečené vinné listy plněné rýži a mletým masem)

14. Grilovaná zelenina

7,50

(lilek, papriky, cukety, česnek)

15. Žampiony - Greek Spirit

6,50

(česnek, smetana, sýr)

16. Brambory - Greek Spirit

5,50

(zapečené brambory se smetanou, sýrem a
česnekem)

17. Řecké klobásky
18. Opékané brambory nedo hranolky
19. Mušle v těstičku
20. Krevetky v těstičku
21. Malé pražené krevetky
22. Pražené rybičky

6,20
3,50
10,50
12,00
11,50
9,50

33. Margarita (rajčatový základ, čerstvá rajčata, sýr)
34. Šunková (rajčatový základ, čerstvá rajčata,

10,00
11,50

sýr, šunka)

35. Hawai (rajčatový základ, sýr, šunka, ananas)
36. Greek Spirit
(rajčatova salsa, šunka, sýr, paprika, žampiony,
slanina, feta sýr, salami)
37. Carbonara (smetanový základ, sýr, žampiony,
slanina)

12,50
15,50
13,00

Tradiční těstoviny Rhodos
38. Vegetariánská*
39. Kokkinisto* (hovězi v rajčatové omačce)
40. Sutzukakia*

12,00
16,50
13,70

(pikantni masové koule v rajčatové omáčce)

41. Řecký Carbonara*

12,00

(sýr, žampiony, slanina, smetana)

(s česnekovou omáčkou)

23. Smažené kalamáry

Pizza (8 kousků)

12,00

42. Tradični mistni
(olivový olej, česnek, sýr)
*Těstoviny jsou doplněny 50 g sýra

12,00

Ryby a mořské plody
50. Kalamáry
51. Pražma (čerstvá)
52. Mořsky vlk (čerstvý)
53. Vařená chobotnice v rajčatové omáčce

Jehněči
16,50
16,50
17,50
17,50

67. Restované jehněči
68. Jehněči hřbet

14,90
14,00

Vyberte si 1 nebo 2 ozdoby na ryby a maso: grilovaná
zelenina, čerstvá zelenina, rýže, hranolky, pečené brambory

Vegetariánská jidla
77. Tradični Musaka

Speciality z grilu

13,00

(lilek, brambory, žampiony, sýr feta, bešamel)

78. Pečené fazole

13,00

(rajčatová omačka, žampiony a sýr)

56. Mix grill
(vepřove souvlaki, jehněči hřbet, kuřeci plátek,
klobáska, vepřová žebirka, hranolky a naše
barbecue omáčka)
57. Kebab (s naši barbecue omáčkou)

18,50

79.Hamburger

11,00

Pokrmy s čisly 33,38 a 42 jsou take vegetariánske

11,00

Řecké speciality
80. Musaka

Vepřové maso
58. Grilovaná žebirka
(s naši barbecue omáčku)
59. Gyros (pita chléb, tzatziki, rajčata)
60. Souvlaki ( vepřové maso na špejli)
61. Vepřový steak

13,00

( lilek, mleté maso, brambory, bešamel)

16,50
11,50
11,00
11,50

81. Pastitsio (těstoviny, mleté maso, bešamel)
82. Sutzukakia
(pikantni masové koule v rajčatové omáčce)

83. Plněné papriky a rajčatové

62. Hamburger XL
63. Hovězi steak
64. Plátek
65. Plátek s cibuli
66. Plátek greek spirit

14,00
21,00
23,00
25,50
28,00

13,80
14,30

(velké fazole s hovězim v rajčatové omačce)

87. Stifado (hovězi s cibuli v rajčatové omačce)
88. Kleftiko

14,50
16,50

(jehněči s brambory a zeleninou
zapečené v alobalu)

41,70

(česnekový chléb,pečeny sýr feta, tzatziki, žampiony
se smetanou, klobásky, malý řecký salát, bramborovy
Greek spirit, velké fazole)

Kuřeci maso

.

85. Kokkinisto (hovězi v rajčatové omačce)
86. Gigantes

89. Greek spirit řecké mezé

Hovězí maso je středně pečené

(žampiony, paprika, sýr feta, omáčka)

14,00

(těstoviny s hovězim v rajčatové omáčce)

(žampiony, cibule, omáčka)

69. Kuřeci filet na grilu
70. Souvlaki (kuřeci maso na špejli)
73. Filet ve slanině
74. Kuřeci filet greek spirit pikantni

13,00

(s rýži a mletým masem)

84. Giuvetsi

Hovězi maso

12,50
12,20

12,30
12,90
14,00
19,50

Všechny speciality jsou připravované v naši restauraci

omáčka
90. Kečup
91. Majonéza
92. Ala Smetana
93. Pepřové
94. BBQ

0,30
0,40
2,20
2,00
2,00

