
 

 

🌿Mýrtos – Smaker från Grekland🌿 är en liten deli i Uppsala där vi 
ÄLSKAR det grekiska köket och vår ambition är att få introducera er till de 

sanna grekiska smakerna. Vi riktar in oss på grekisk husmanskost och 
delikatesser. Allt lagas från grunden i vårt restaurangkök. 

 

Prislista för catering 
 

Grekiska filopajer gjorda på spröd filodeg med olika fyllningar. 

Välja mellan 5 storlekar: 2-bitars (80kr), 4-bitar (120kr), 6-bitars (180kr), 
12-bitars (320kr) eller 24-bitars (580kr)  

OBS! Går bra att frysa  

 
Prasopita – filopaj fylld med purjolök och fetaost G L 
Spanakotiropita – filopaj fylld med spenat och fetaost G L 
Kreatopita – filopaj fylld med köttfärs (nöt) G L 
Tiropita – filopaj fylld med fetaost G L 
Pita laxanikon (vegansk) – filopaj fylld med ratatouille, champinjoner och 
veganost G 
 
 

 

  



 

 

Mat 
Melitzanes tilixtes - Auberginerullar fyllda med manouriost och soltorkade 
tomater (kan även ha fetaost istället) 
Pris: 20kr/st 
 
Tourlou ”Trädgårdsmästarens gryta” – vegansk grönsaksgryta med bl a 
aubergine, zucchini, paprika, lök, tomat och potatis vegansk 
Pris: 1 form 560kr 
 
Mýrtos moussaka – Klassisk moussaka med nötfärs, aubergine, potatis och 
bechamel G L 
Pris: Form med 6 bitar - 570kr 
 
Mýrtos vegtariska moussaka – lagad med sojafärs G L 
Pris:  Form med 6 bitar - 570kr 
 
Pastitsio – ”Grekisk lasagne”  G L 
Pris: Form med 6 bitar - 570kr 
 
Youvetsi – Risoni pasta i tomatsås med långkokt högrev G L 
Pris: Form  8 portioner – 760kr  Form 6 portioner - 600kr 
 
Gigantes – Vita elefantbönor i smakrik tomatsås med bl a SELLERI, paprika 
och morötter vegansk 
Pris: 1 form – 460kr 
 
Imam – vegetariskt fylld aubergine gratinerad med fetaost (FÅR-/GETMJÖLK) 
Pris: 2 halvor – 85kr 
 
Papoutsakia – aubergine fylld med köttfärs och gratinerad med bechamelsås  
Pris: 2 halvor – 85kr 
 
Fasolakia – Haricots verts i mustig tomatsås med bl lök, persilja och potatis 
vegansk 
Pris: 1 form – 550kr 
 
Arakas – Gröna ärtor på grekiskt vis i mustig tomatsås vegansk 
Pris: 1 form – 550kr 
 
Gemista – fylld paprika eller tomat med köttfärs (nöt) och ris 
Pris: 1st – 42kr 
Gemista vegansk – fylld paprika eller tomat med zucchini, morot och quinoa 
Pris: 1st – 42k 



 

 

 

 



 

 

 
 

 

”Mingel food” 
Keftedakia – grekiska köttbullar (nöt)G L 
Pris: 15kr/st 
  
Kolokithokeftedes – zucchinibiffar med fetaost (FÅR-GETMJÖLK) och rödlök 
G 
Pris: 15kr/st 
 
Melitzanokeftedes – aubrginebiffar med gravieraost (FÅR-GETMJÖLK) och 
mynta G 
Pris: 17kr/st 
 
“Greek-salad-on-a-stick” - Minispett med körsbärstomat, oliv, fetaost (FÅR-
/GETOST), gurka, paprika 
 Pris: 15kr/st 
 
Mini pastitsio (”fingerfood”) G L 
Pris: 25kr/st 
 
Filoknyten – Frasiga filoknyten fyllda med manouri- och fetaost (FÅR-
/GETMJÖLK) G L 
Pris: 18kr/st 
 



 

 

 
 
 
 
 

  



 

 

Sallader – Stora skålar 
Mýrtos grekiska sallad - Klassisk grekisk sallad med salladsmix, gurka, 
tomat, paprika, rödlök, fetaost och ekologiska Kalamata oliver 
Pris: 270kr 
 
Mýrtos hälsosallad - Salladsmix, quinoa/linsblandning i soltorkad 
tomatpesto, gurka, tomat, fetaost, granatäpplekärnor, torkade päron, rostade 
fröer 
Pris: 270kr 
 
Mýrtos fikonsallad – Salladsmix, gurka, tomat, Manouriost (FÅR-
/GETMJÖLK), Kefalograviera (FÅR-/GETMJÖLK), fikon, VALNÖTTER, 
soltorkade tomater, rostade fröer (pumpafrön, linfrön, SESAMFRÖN) 
Pris: 270kr 
 
Mýrtos rödbetssallad – Rödbetor, haricots verts, VALNÖTTER, citron, olivolja 
Pris: 300kr 
 
Mýrtos potatissallad - Potatis, rödlök, majonnäs, SENAP, ÄGG, persilja, kapris, 
salt, peppar, olivolja 
Pris: 300kr 
 
 
 
 

  



 

 

Ost/Chark 
Kefalotiri - Hårdost på get-/fårmjölk (En lagrad/saltare ost som liknar 
pecorino.) 
Pris: 300kr/kg 
 
Kefalograviera - Hårdost på får- /getmjölk (Mer krämig och mildare än 
Kefalotiri) 
Pris: 280kr/kg 
 
Graviera - Hårdost på får- /getmjölk (Mildast, dvs inte lika lagrad/salt, av de 
tre hårdostarna.) 
Pris: 300kr/kg 
 
Kaseri - Hårdost på får- /getmjölk (en mildare och rund hårdost) 
Pris: 300kr/kg 
 
Fetaost – Får-/getmjölk 
Pris: 200kr/kg 
 
Ekfatslagrad fetaost – Får-/getmjölk 
Pris: 230kr/kg 
 
Minspett grekisk bondkorv med gravieraost  
Pris: 18kr/st 
 
Kanapéer på danskrågsikt med valfri ost och fikonmarmelad 
Pris: 18kr/st 
 
 
 

  



 

 

 

Röror 
Tzatziki – yoghurt, gurka, vitlök, vinäger, olivolja, salt 
Pris: 150kr/kg 
 
Xtipiti (fetaoströra) - Fetaost (FÅR-/GETMJÖLK), YOGHURT, grillad paprika, 
olivolja, vitlö, chili  
Pris: 170kr/kg 
 
Melitzanosalata (aubergineröra) – grillad aubergine, vitlök, vinäger, olivolja, 
salt 
Pris: 170kr/kg 
 
Hummus – Kikärtor, vitlök, olivolja, tahini, citron, salt 
Pris: 150kr/kg 
 
Vindolmar –Vinbladsdolmar fyllda med ris, örter och kryddor  veganska 
Pris: 170kr/kg 
 
Kanapéer på danskrågsikt med valfri röra på 
Pris: 18kr/st 
 

 
 
 

 



 

 

Oliver 
Ekologiska Kalamata oliver  
Pris: 200kr/kg 
 
Ekologiska gröna oliver – marinerade i olivolja, citronzest, oregano, vitlök 
och lagerblad  
Pris: 190kr/kg 
 
Throumpa oliver – Semi-torkade oliver från ön Thassos 
Pris: 220kr/kg 
 
Alamades oliver – marinerade i vitlök, persilja och olivolja 
Pris: 190kr/kg 
 

Bröd 
Surdegs painrich  
Pris: 42kr/st 
 
Mýrtos filoknäcke – Spröda filokäcken, med rostade fröer och flingsalt  
Pris: 10st – 35kr 
 

 
 

  



 

 

Sött 
Galaktoboureko – mannagryn/mjölkkaka i frasigt filotäcke med egengjord 
sirap 
Pris: Form 4 bitar – 95kr (går att få större, fråga oss) 
 
Baklavadakia/Kadaifakia  
Pris: Form ca 65 bitar – 700kr  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Frågor eller funderingar? 
Tveka inte att kontakta oss, vi hjälper gärna till! 

Mail: info@myrtos.se 


