
לחם יווני עם שמן זית ואורגנו  / 18

פיתות בגריל עם שמן זית וזיתים / 18

קולורי יווני בייגלה יווני / 10

פלפלים חריפים שום, מרווה, זרעי כוסברה וחומץ יין / 16

.....

.....

.....

.....

קר | גדול | 
סלט חוריאטיקיסלט חוריאטיקי סלט יווני, מלפפון, עגבנייה, בצל סגול, בצל 

ירוק, פטה, צלפים, זיתים, אורגנו ושמן זית / 5252  

סלט כריתי סלט כריתי עגבנייה, מלפפון, פלפל ירוק, בצל סגול, פיתת 
פקסימידי מטוגנת ופטה מגורדת / 5252  

הסלט של אמא של כריסטוסהסלט של אמא של כריסטוס עדשים, חיטה, בצל סגול, גרעיני 
דלעת, רוקט, עשבי תיבול, אגוזי מלך וגבינת כבשים / 5858  

סלט עלי תרדסלט עלי תרד עלי חסה, בצל סגול, גבינת עיזים קשה, אגוזי לוז, 
עשבי תיבול ווינגרט אגסים / 5858

.....

.....

.....

.....

קר | קטן | 
צזיקי צזיקי יוגורט  מלפפונים, שום ושמיר / 3636

סקורדליהסקורדליה ממרח שום, שקדים ושמן זית / 3636  

דולמדסדולמדס עלי גפן ממולאים באורז ותבלינים / 3838  

טירוקפטריטירוקפטרי ממרח פלפל קלוי, פטה וגבינה כחולה / 3636

גבינת פטה עיזיםגבינת פטה עיזים בשמן זית ואורגנו / 3434  

פסולדהפסולדה שעועית ברוטב עגבניות, פטה ופטרוזיליה / 3636

יוגורט יווני אמיתייוגורט יווני אמיתי עגבניות מגורדות, טפנד זיתי קלמטה ואורגנו טרי / 3232  

סלט חצילים על האשסלט חצילים על האש שום, פלפל פלורינה קלוי, חומץ וצ׳ילי / 3434

פנדזרו סלטהפנדזרו סלטה סלק, שום, טחינה, שמן זית וחומץ / 3434  

פלורינהפלורינה פלפל קלוי עם חומץ יין אדום, שום ופלפל חריף / 3636  

 .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

דיסקודיסקו מגש של 10 טעימות קרות לבחירה / 168168  .....

.....

.....

.....

.....

פאבה פאבה קרם אפונה צהובה בצל סגול, שמן זית, זיתים ופלפל חריף / 4848  

פאבה עם תבשיל פטריות ותרדפאבה עם תבשיל פטריות ותרד פטה עיזים ושקדים קלויים / 6262  

פאבה עם גירוס עגל וכבשפאבה עם גירוס עגל וכבש בצל סגול, פטרוזיליה ופלפל חריף / 6868  

פאבה עם גירוס פרגיתפאבה עם גירוס פרגית בצל סגול ופלפל חריף / 6868

פאבה | 

חם | קטן |
פטה כבשים בתנורפטה כבשים בתנור סלט פלפלים חריפים ועגבניות שרי / 4646

סאגאנקי סאגאנקי גבינת קפלוטירי מטוגנת בדיוק כמו ביוון / 3838  

ספאנקופיטהספאנקופיטה מאפה בצק פילו במילוי גבינת פטה, תרד, בצל ירוק ושמיר / 5454  

טירופיתהטירופיתה מאפה בצק פילו במילוי גבינות יווניות / 5252

צ'יפס יווניצ'יפס יווני עם גבינת קפלוטירי ותערובת תבלינים / 3232  

צ'יפס זוקיניצ'יפס זוקיני זוקיני מטוגן, מוגש עם צזיקי / 4242  

קציצות זוקיניקציצות זוקיני עם פטה ועשבי תיבול / 4444

מאפה מאפה 1212 האלים האלים פטה, פלפל שחור , מוסקט, אורגנו ודבש / 4848

גאוורוס גאוורוס אנשובי מטוגנים עם מלח, אורגנו ולימון / 5252  

.....

.....

.....

.....

.....

.....
 .....
.....
.....

סובלקי | גירוס | 
גירוס עגל וכבשגירוס עגל וכבש מוגש עם פיתה יוונית, עגבניות בגריל, בצל סגול, אורגנו, 

פטרוזיליה, רוטב עגבניות, צזיקי וטחינה / 6868  

גירוס פרגיתגירוס פרגית מוגש עם פיתה יוונית, עגבניות בגריל, בצל סגול, אורגנו, פטרוזיליה, 

רוטב עגבניות, צזיקי וטחינה / 6666

סובלקי קבב יווניסובלקי קבב יווני מוגש עם פיתה יוונית, עגבניות בגריל, בצל סגול, אורגנו, 

פטרוזיליה, רוטב עגבניות, צזיקי וטחינה / 6868  

סובלקי פרגיותסובלקי פרגיות מוגש עם פיתה יוונית, עגבניות בגריל, בצל סגול, אורגנו, 

פטרוזיליה, רוטב עגבניות, צזיקי וטחינה / 6666

סובלקי צמחוניסובלקי צמחוני מוגש עם פיתה יוונית, עגבניות בגריל, בצל סגול, אורגנו, 

פטרוזיליה, רוטב עגבניות, צזיקי וטחינה / 5252  

.....

.....

.....

.....

.....

חם | גדול | 
מוסקה טבעוניתמוסקה טבעונית חלבון סויה ואפונה, תפוחי אדמה, חצילים וסקורדליה // 7474

 כיסוני פסטה מקורפו כיסוני פסטה מקורפו מנגולד, שמיר ובצל ירוק 
ברוטב חמאת סטקה וזוקיני / 7272  

כיסוני גירוסכיסוני גירוס רוטב יוגורט, חמאת צ'ילי וחימני עגבניות /  / 7878

 קוטופולו קוטופולו תבשיל עוף יווני עם פסטה טרייה, ציר עוף עשיר
וגבינת קפלוטרי / 7272  

מוסקהמוסקה בשר עגל, תפוח אדמה, חצילים, עגבניות ורוטב בשמל / 7878  

תבשיל במיהתבשיל במיה סלרי ועגבניות / 4848

קריספי קוטופולוקריספי קוטופולו שניצל יווני, תבלינים ורליש ירקות כבושים / 6868  

פיש&צ'יפס יווניפיש&צ'יפס יווני פילה דג ים מטוגן ורוטב גבינת קפלוטירי / 6464

קבב דג יםקבב דג ים עגבניות בגריל, שמן הדרים, פטרוזיליה, דבש, שקדים קלויים ויוגורט / 9696

דג שלם מטוגן דג שלם מטוגן עם שמן הדרים, פטרוזיליה, דבש ושקדים  / 9898

דג ים בתנורדג ים בתנור חמאת עשבי תיבול ואוזו / 112112

.....

..... 

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

אילת - יוני 2022

דאקוס פטריות יער דאקוס פטריות יער לחם גריל, עלי תרד, סקורדליה וביצה קשה / 3434

דאקוס טרטר יםדאקוס טרטר ים לחם גריל, עגבניות, עשבי תיבול, סקורדליה, שמן זית, 

בצל, צלפים / 4242  

דאקוס פרוסות דג נאדאקוס פרוסות דג נא גרידת הדרים, שמן זית, פיסטוק קלוי, יוגורט יווני, 

זיתים ירוקים, אנשובי ופיתה מטוגנת / 4242                                                                                                                                                                      

דאקוס עגבניותדאקוס עגבניות לחם גריל, זיתים, צלפים, אורגנו, שמן זית ופטה / 3232

..... 

.....

.....

.....

דאקוס  | 



גרקו היווניה מזמינה אתכם 

להנות מחוויה יוונית אותנטית. 

הזמינו בקבוק אוזו, 

סמנו על התפריט והמנות תצאנה 

למרכז השולחן, 

להנאה משותפת של כולכם. 

100/250/500ml

42/98/194  OUZO GRECO 

42/98/194   CHIPURO

250/500/1000ml

יין לבן  36/68/128

36/68/128 יין אדום 

36/68/128 רצינה 

28 בירה MYTHOS )בקבוק( 

500/1000 

35/65 בירה טובורג 

35/65 קרלסברג לאגר 

.....

.....

.....

.....

.....

MIKONOS 
אוזו, אננס, ליקר אננס ותפוזים

 GREEK MOJITO 
ליקר מסטיקה, קוביות לימון ונענע

 OLIMPUS 
אוזו, פסיפלורה, חמוציות וסאוור

 kea 
צ'יפורו, לימון, מלפפון ורוזמרין

 MY SWEET GREEK CHICK 
אוזו, חמוציות, ליקר דובדבנים

קוקטיילים / 44

פרפה קפה יווני קר / 16

תה צמחים יווני / 14

קפה יווני / 12

אספרסו / 12/15

מקיאטו / 12/15

הפוך / 16

תה / 14

קפה /תה
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

15 קוקה קולה / זירו 

15 ספרייט / זירו 

16 תפוזים 

16 אשכוליות 

16 לימונדה 

9 נביעות מים מינרלים )500( 

נטיה מים מינרלים  9/25  

16/25  פררלה מים מינרלים 
מוגז עדין

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

משקאות קלים  

אלכוהול יווני

..... 

.....

.....

.....

..... 

.....

.....

.....

..... 

.....

.....

..... 

..... 
 .....

03-5340893  |  17 : טיילת שלמה להט  גרקו ביץ׳

077-9906969  | גרקו ביץ׳ אילת: טיילת רויאל ביץ׳ 

03-7411022  | 25, אזורי חן  תל אביב: גרינברג 

09-7404747  | 9, הרצליה פיתוח  הרצליה: אבא אבן 

WWW.GRECO.CO.IL

קינוחים     
42

לוקומדס לוקומדס כדורי בצק מטוגנים בדבש וקינמון 

קיימאקיקיימאקי גלידת יוגורט עם סירופ פטל ושקדים קלויים 

רווני טופי וחלברווני טופי וחלב עוגת סולת וחלב ברוטב טופי 

עוגת תמריםעוגת תמרים בסירופ מולסה, מטקסה, גלידת חלב ופקאן מסוכר 

עוגת שוקולד מסיפנוסעוגת שוקולד מסיפנוס רוטב טופי, קראמבל אגוזים וגלידה וניל 

סורבהסורבה אוזו ותפוזים  


