
 Tapas -  Meze  

Dipp-bricka Tzatziki, hummus, fårostdipp med chili,           
& nybakat tunnbröd med örtolja. 2-3 pers 

109 

Tunnbröd Nybakat tunnbröd med örtolja. 1-2 pers 45 

Grillat örtbröd Grillat bröd toppat med olivolja & örter. 1-2 pers 45 

Vitlöksbröd Grillat vitlöksbröd (3 bitar) 39 

Potatis eller ris Råfriterad tunnpotatis eller kokt ris 43 

Mini-fakés Grekisk mini-linssoppa (vegansk) 49 

Tiropitákia Friterade ostpiroger med honungsdipp 49 

Saganáki Traditionell friterad grekisk lagrad hårdost 59 

Tiganiti feta Friterad panerad fårost med honungsdipp 59 

Psito haloúmi Grillad haloumiost med pesto & tomat 59 

Mastélo tiganito Friterad panerad mastelo-ost med honung 59 

Champinioner Vin- & vitlöksfrästa skogschampinjoner 49 

Mozzarelline fritta Friterade minimozzarella & pesto (panerade) 49 

Olive ripiene fritta Friterade köttfärsfyllda gröna oliver & aioli 49 

Tocino Friterade baconlindade dadlar 59 

Liten bondsallad Säsongens tomater, gurka, oliver, silverlök, 
fårost, citronlimedressing med husets örter 

63 

Eljés Svarta & gröna oliver i marinad 39 

Liastes Thassou Solkyssta svarta oliver från Thassos 45 

Tzatzíki Hemlagad tzatziki 49 

Hummus Kikärtsdipp (vegansk) 59 

Chtipiti Traditionel nordgrekisk ostdipp med chili 59 

Dolmadákia Risfyllda vinbladsrullar med lite tzatziki 49 

Feta apli Fårost med olivolja 46 

Htapódi se salsa Vitvinsfräst bläckfisk i chilitomatsås 65 

Kalamarákia Friterade bläckfiskringar med citronaioli 59 

Gambas  Frästa tigerräkor i chilitomatsås 65 

Bondkorv Grillad stark bondkorv med citronaioli 59 

Albóndingas Kalvfärsköttbullar i chilitomatsås 59 

TapasGrillspett Grillspett på fläskkarré med lite tzatziki 59 

TapasPollo TapasKycklingspett med lite tzatziki 59 

Huvudrätter 

Blandat Grillat  Blandat grillat: kalvfärsbiff, kycklingspett, 
lammentrecote & fläskkarréspett * 

198 

Psaronéfri Marinerade fläskfiléfjärilar & haloumiost * 169 

Biftéki Fetaostfylld kalvfärsbiff * 159 

Hirinó Souvláki Rödvinsmarinerat grillspett (3st) på karré * 
4st spett 

125 
149 

Spiedini di Pollo Kycklinglårfiléspett (2st) * 
3st spett 

139 
159 

Sokrates Burgare Prima högrevsburgare med syrad rödlök, 
lagrad cheddar, dressing & sallad. Serveras 
med friterad tunnpotatis & coleslaw  

159 

Haloúmiburgare Grillad haloumi med syrad rödlök, dressing & 
sallad. Serveras med tunnpotatis & coleslaw 

159 

Hortofágos Haloumi Grillad haloumiost * 159 

Feta Hortofágon Friterad fårost * 159 

Paidákia Grillade lammentrecote-kotletter * 189 

Kotsi  Brässerat lammlägg * 179 

Solomós Kolgrillad laxfilé * 169 

Kalamáres Friterade kalamaresringar med friterad   
potatis, sallad, tzatziki & citronaioli 

159 

 * Rätter som serveras med friterad tunnpotatis, 
tzatziki & sallad. 

Önskas ris istället för potatis? Säg till... 
Önskas sallad istället för potatis? 13 kr 

 

 

Mousakás Grekisk nationalrätt. Aubergin, squash,  
potatis, kalvfärs & bechamelsås 

159 

Caesarsallad Kyckling, bacon, romansallad, krutonger, 
körsbärstomater, dressing & parmesan. 

149 

Horiátiki Megáli Stor Bondsallad: säsongens tomater, gurka, 
silverlök, oliver, fårost, husets 
citronlimedressing med färska örter 

139 

Mammas Fakés (vegansk) Grekisk linssoppa med nybakat tunnbröd 99 

Nyh
et

 

Nyh
et

 

Nyh
et

 

Nyh
et

 

Nyh
et

 

Nyh
et

 

Nyh
et

 



GOURMETPIZZOR 

Alla pizzor innehåller vår egna tomatsås & kvalitetsost 

Capricciosa Lusso Rökt äkta skinka, skogschampinjoner 109 

Al Pollo Cognacmarinerad kycklingfilé, färsk paprika, pecorino, 
silverlök, ruccola, rostade pinjenötter, buffelmozzarella 

119 

Dell’ Amore Marinerad fläskfilé, haloumi, silverlök, soltorkade    
körsbärtstomater, jalapenos, tzatziki,  

119 

Carpaccio Tunt skuren rå oxfilé, hyvlad parmesan, tryffelcréme, 
ruccola 

119 

Parma di Parma Äkta parmaskinka, soltorkade körsbärstomater,         
hyvlad parmesan, ruccola,  

119 

Gorgonzola di Manzo Äkta marinerad oxfilé, skogschampinjoner, gorgonzola,  
soltorkade körsbärstomater, färsk paprika 

119 

Formaggio Buffelmozzarella, pecorino, gorgonzola, kapris 109 

Salame Fänkålssalami, skogschampinjoner, jalapenos, silverlök, 
soltorkade körsbärtstomater, färsk paprika, ruccola 

115 

Kronärtskockan 

   (veg.) 

Skogschampinjoner, kronärtskocka, silverlök, oliver, 
körsbärstomater, färsk paprika, kapris, buffelmozzarella 

115 

Önskas extra på pizzan? 
Besök vår hemsida för priser på extra tillval… 

www.sokratestaverna.se 

Gäller t.o.m september 2019 

Kökets Öppettider  Sept-Maj Med  mera…     
Mån-tors 17-ca 21          Fre 17:00-ca 22 

Lör 15-ca 22                   Sön 15-ca 20 

Tel. 20 63 85 
Boka gör ni via hemsidan   

eller facebook 

Boka gör ni via hemsidan: 
www.sokratestaverna.se 

Frågor: sokratespersonal@gmail.com 

Krokslätts Parkgata 71, Mölndal 

Hjärtligt välkomna! 

NY MENY  

AVHÄMTNING 

Fredagar och lördagar rekommenderar vi att ni beställer i god tid då det är ofta mycket att göra 
och maten kan dröja ordentligt då allt tillagas ala minute. 

Vid val av många tapas kan det dröja extra länge. 

Vi uppskattar ert tålamod och förståelse. 


