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סובלקי | גירוס 
 מגולגל עם פיתה יוונית, עגבניות בגריל, בצל סגול, אורגנו, 

פטרוזיליה רוטב עגבניות, צזיקי וטחינה 

גירוס עגל וכבשגירוס עגל וכבש / 4646

גירוס פרגיתגירוס פרגית / 4444

סובלקי צמחוניסובלקי צמחוני / 4242

סובלקי קבב יווניסובלקי קבב יווני / 4646

סובלקי פרגיותסובלקי פרגיות / 4444

מזה יווני  100 מ״ל
זיתיםזיתים / 1818

חמוציםחמוצים / 1818

ציזיקיציזיקי יוגורט, מלפפונים, שום ושמיר / 2222

דולמדסדולמדס עלי גפן ממולאים באורז ותבלינים / 2222

סקורדליהסקורדליה ממרח שום, שקדים ושמן זית / 2222

סלט חציליםסלט חצילים על האש שום, פלפל פלורינה קלוי, חומץ וצ'ילי / 2222

פלפלים חריפיםפלפלים חריפים שום, מרווה, זרעי כוסברה וחומץ יין / 1818

סלטים | 38
מיני סלט חוריאטיקי סלט יוונימיני סלט חוריאטיקי סלט יווני מלפפון, עגבנייה, בצל סגול, בצל ירוק, פטה, צלפים, זיתים, 

אורגנו ושמן זית

מיני סלט כריתימיני סלט כריתי עגבניה, מלפפון, פלפל ירוק, בצל סגול, פיתת פקסימידי מטוגנת ופטה מגורדת 

מיני סלט של אמא של כריסטוסמיני סלט של אמא של כריסטוס עדשים, חיטה, בצל סגול, גרעיני דלעת, רוקט, עשבי תיבול, 
אגוזי מלך וגבינת כבשים

טברנה יוונית
צ'יפסצ'יפס / 1818  

צ'יפס יווניצ'יפס יווני עם גבינת קפלוטרי ותערובת תבלינים / 2828

צ'יפסצ'יפס זוקיניזוקיני זוקיני מטוגן, מוגש עם צזיקי / 3434

קציצות זוקיניקציצות זוקיני עם פטה ועשבי תיבול / 3838

גאוורוסגאוורוס אנשובי מטוגנים עם מלח, אורגנו ולימון / 4848

פיש&צ'יפספיש&צ'יפס פילה דג ים מטוגן ורוטב גבינת קפלוטירי / 4848

KIOSK



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 

₪ 38  | קוקטיילים 

גרקו ביץ׳ אילת | טיילת רויאל ביץ׳ | 077.9906969
WWW.GRECO.CO.IL

מתוקים
קיימאקיקיימאקי גלידת יוגורט, ריבת פירות יער ושקדים קלויים / 3434

לוקומדסלוקומדס כדורי בצק מטוגנים בדבש וקינמון / 3434  

קרטיביםקרטיבים / 1616

KIOSK

תה צמחים יווני / 14

קפה יווני / 15

אספרסו / 12/15

מקיאטו / 12/15

הפוך / 16

תה / 14

פרפה קפה יווני קר / 16

קפה | תה  משקאות קלים
קוקה קולה / זירו  / 15

ספרייט / זירו / 15

תפוזים / 16

אשכוליות / 16

לימונדה / 16

נביעות מים מינרלים )500( / 9

נטיה / 9/25 

פררלה מוגז עדין / 16/25


