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Vi erbjuder ett julbord med smakinfluenser från Grekland & övriga länder runt Medelhavet.
Julbordet består av ett 40-tals rätter med bl. a. vegetariska samt veganska rätter som garanterar att var
& en får en alldeles speciell matupplevelse efter smak och tycke - tänk Medelhavet mitt i julstöket!
Äter du specialkost eller har allergier? Inga problem! Vi har något för alla!

Sallader

Grekisk sallad, persiljesallad & champinjonsallad.

Kalla

Tzatziki, kikärtsröra, olivröra, auberginröra, skaldjursröra, tonfiskröra,
skagenröra, kycklingröra, valnötsröra, vitlökskräm, marinerade
rödbetor, marinerade kronärtskockhjärtan, starkkryddad fetaoströra,
vinbladsdolmar, kalamonoliver & fetaost.

Varma

Grillade lammracks, kycklingfilé, fläskkarré, nötfärs, lammfärs, gyros,
grillade grönsaker, piroger, scampi, bläckfiskringar, fiskfilé, kyckling
pops, vitlöksmarinerade kycklingvingar, ostrullar, grillad halloumi,
vitlöksmarinerade tigerräkor, mozzarella ost, bulgur, ris & klyftpotatis.

desserter
Drycker

Frukter, baklavas, choklad samt 10-tals andra söta kakor.
Självklart bjuder vi på glögg, kaffé & pepparkakor.
Från baren kan man beställa öl, vin, snaps & alkoholfria alternativ.

Vi erbjuder även ett välkomponerat tilläggsdryckespaket för

Paket 1: 145:-/pers - 2 glas ingår.
Paket 2: 205:-/pers - 3 glas ingår.
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Välj mellan: En välkomstdrink, husets vin, öl, cider eller snaps.
Finns även alkoholfria alternativ.
Mån-ons 			
499:-/pers
Tor-lör
(1a sittning) Välj mellan 14:00, 15:00 & 16:00 till 18:30 499:-/pers
Tor-lör
(2a sittningen) Välj mellan 18:30, 19:00 eller 20:00 till 24:00 650:-/pers
Under 2a sittningen mellan tor-lör ingår även live underhållning
• Det går bra att betala mot rekvisition.
• Vi ordnar även julbordscatering till ert evenemang.
• Observera att Julbordet måste bokas på förhand.

Vi kan även erbjuda ett avskilt rum för större sällskap
Alla priser inkl. moms
Grekiska grill & bar Ringvägen
Ringvägen 57, Södermalm
ringvagen@grekiska.se • www.grekiskaringvagen.se

08-668 99 99 & 0736 865939

