À LA CARTE

FISK & SKALDJUR

Filet Oscar 280 kr

Calamari Fritti 239 kr

Fläskfilémedaljonger med bearnaisesås, en räka och grön sparris

Filet de boeuf au gorgonzola 295 kr
Oxfilé med gorgonzolasås.

Filet au poivre 295 kr

Oxfilé med pepparsås, flamberad med Courvoisier konjak.

Friterad babycalamari serveras med chili- och pepparrotssås,
tzatziki, friterad potatis och grekisk sallad.

Garithes Sharas 319 kr

Grillade hela tigerräkor med olivolja och citronsås.
Serveras med tzatziki, friterad potatis och grekisk sallad.

Glosa Gemisti med thalasina 395 kr

Filet Mignon Black & White 295 kr

Äkta skaldjursfylld sjötungsrullad med cognacsflamberad hummersås.
Serveras med tryffelpotatispuré och sparris.

À la carte serveras med friterad potatis.

DESSERTER

Fläskfilé med bearnaisesås och oxfilé med brunsås.

Välkommen till

Baklava 95 kr

Grekisk baklava med blandade nötter, kanel, sötad med honung.

Choklad Lava kaka 105 kr
Serveras med chokladsås.

GREKISKA GRILLRÄTTER
Souvlaki 195 kr

Marinerade fläskkarréspett.

Souvlaki Kotas 195 kr

Marinerade kycklingspett med youghurtsås.

Vi kan anordna Catering för privata
bjudningar och företag.
Affärslunch - Affärsmiddag - Förlovningar
Bröllopsmiddag och fest - Födelsedagar
Begravningar

Dessa Nya Priser gäller vid
avhämtning, servering och
hemkörning genom Foodora

Fileto Kotas 195 kr

Grillad kycklingfilé med vitvindijonsås

Biffteki Gemisto 195 kr

Fetaostfylld nötfärsbiff som toppas med tomatsås.

Öppettider

Verginas mixade grilltallrik 285 kr

Mån-Tor. 16:00 – 22:00 (köket stänger 21:00)
Fred. 12:00 – 23:00 (köket stänger 21:00)
Lör. 12:00 – 23:00 (köket stänger 21:00)
Sön. 12:00 – 20:00 (köket stänger 20:00)

Alla grillätter serveras med tzatziki, grekisk sallad och friterad potatis.

Observera att vi kan erbjuda andra öppettider
för stora sällskap på minst 8 personer.
Kontakta oss för mer information om detta.

Arnisia Paidakia 295 kr

Grillade lammracks med vitlök och örtsmör.

Souvlaki, kycklingfilé, biffteki och lammracks

Follow us on facebook

Kungsängsesplanaden 26
018-20 18 81
info@verginapalace.se
www.verginapalace.se

SALLADER
Horiatiki 165 kr
Grekisk bondsallad.

FÖRRÄTTER
1. Tzatziki 75 kr

Yoghurtröra med gurka, vitlök, dill och olivolja.

2. Tirokafteri 95 kr
Fetaost och stark paprikaröra

3. Hummus 85 kr
Kikärtsröra

4. Melitzanosalata 99 kr

Hel grillad Aubergine med vitlök, persilja och olivolja

5. Kalamataoliver med olivolja och oregano 65 kr
6. Florinis 89 kr

Grillad röd spetspaprika med vitlökspersiljagremolata, vinäger och olivolja

7. Fetaost 89 kr

Grekisk fårsost med olivolja och oregano.

8. Saginakiost 105 kr

Caesarsallad 175 kr
Romansallad, grillad kyckling, krutonger, Caesardressing och parmesanost.

GREKISK VEGANMENY
Imam 189 kr

Fylld aubergine med karamelliserad lök, vitlök, tomat,
champinjoner som toppas med tomatsås. Serveras med friterad potatis och
grekisk sallad med vegan fetaost och vegan tzatziki.

Papoutsaki 189 kr

Ugnsbakad aubergine fylld med soyafärsbolognaise som toppas med tomatsås.
Serveras med friterad potatis och grekisk sallad med vegan fetaost och vegan
tzatziki.

Tourlou 189 kr

Grönsaksgryta med zuccini, aubergine, lök, vitlök, tomatsås och persilja.
Serveras med friterad potatis och grekisk sallad med vegan fetaost och vegan
tzatziki.
Har du allergier eller frågor om våra ingredienser, fråga gärna personalen.

GREKISK HUSMANSKOST
Moussaka 189 kr

Köttfärs, aubergine och potatisgratäng med bechamelsås som toppas
med tomatsås.
Serveras med friterad potatis, tzatziki och grekisk sallad.

Papoutsaki 189 kr

Ugnsbakad köttfärsfylld aubergine som toppas med tomatsås.
Serveras med friterad potatis, tzatziki och grekisk sallad.

Imam (vegetarisk) 189 kr

Fylld aubergine med karamelliserad lök, vitlök, tomat,
champinjoner som toppas med tomatsås,
fetaost och persilja.
Serveras med friterad potatis, tzatziki och grekisk sallad.

Tourlou (vegetarisk) 189 kr

Grönsaksgryta med fetaost, zuccini, aubergine, lök, vitlök,
tomatsås och persilja.
Serveras med friterad potatis, tzatziki och grekisk sallad.

BARNMENY
1. Pannkakor 75 kr

med jordgubbsylt och grädde

2. Chicken Nuggets 80 kr

serveras med pommes frites och tomatdipsås

3. Oxfilé med Bearnaisesås 145 kr
serveras med råfriterad potatis

4. Fläskfilé med Bearnaisesås 125 kr
serveras med råfriterad potatis

5. Souvlaki fläskgrillspett 115 kr

Panerad Saginakiost

serveras med råfriterad potatis, tzatziki och sallad

9. Sousamo Feta 105 kr

serveras med råfriterad potatis, tzatziki och sallad

6. Souvlaki Kycklingspett 115 kr

Sesamfröpanerad fetaost

10. Mbougiourdi 105 kr

Ugnsbakad fetaost, hackade tomater, oregano, chili och olivolja

11. Calamari Friti 99 kr
Med chilipepparrotssås och citron.

12. Fyra Röror 159 kr

Tzatziki, Tirokafteri, Aubergineröra och hummus

13. Toast Skagen med löjrom på grillat surdegsbröd
119 kr
En magiskt god skagenröra på grillat surdegsbröd toppad med löjrom.

