
   
   
   
   
    

 

  
  
            

 Förrätter  

Vegetariskt/Vegan 
Gemista 185 

Ugnsbakad paprika fylld med ris, örter och lök. 
Toppas med rostade pinjenötter och russin. 

Serveras på spegel av mustig tomatsås. VEGAN 
 

Vegetarisk tallrik 175 
En blandtallrik på våra kalla och varma 

vegetariska rätter. Bönor, linser, tzatziki, 
melitzanosalata, tirokafteri, fava, halloumi och 

zucchinikrokett. 
   

   

Kamarinas Klassiker 
    

Kamarinas Klassiker     

Kamarinas Klassiker 

 
 

Fiskrätter 

   

Extra tillbehör/Sides 

 

Marinerade oliver 35 
Potatis/ris 30 

Röror/Såser 30 
Liten sallad 40 

Potatisgratäng 45 
 
 

HAR DU ALLERGIER ELLER FRÅGOR OM VÅRA 
INGREDIENSER, FRÅGA GÄRNA VÅR PERSONAL. 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

  Kötträtter / Från grillen 

 

 
Desserter 

Vaniljpannacotta 85 
på yoghurt med honung 

& karamelliserade valnötter. 
 

Vaniljglass 75 
med chokladsås, vispgrädde & rån. 

 

Hemmagjord äppelsmulpaj 80 
med vaniljsås eller vaniljglass. 

 

Baklava 80 
bakverk gjort på filodeg, sirap och nötter. 

 

Chokladtårta 75 
serveras med grädde och chokladsås. 

 

Chokladtryffel 38 
 

Barnmeny 

 

Barnsouvlaki 98 
Litet spett på fläskfilé med potatis, 

tzatziki & sallad. 
 

Barnbifteki 90 
Färsbiffar med potatis, tzatziki & sallad. 

 

Grillkorv 70 
med pommes frites. 

meny 

Meze tallrik 170 
En blandning av våra kalla förrätter, tzatziki, 

melitzanosalata, taramosalata, tirokafteri, 
marinerade gröna och svarta oliver. 

 

Tzatziki 65 
Krämig yoghurt med riven gurka och vitlök. 

 

Melitzanosalata 65 
Auberginröra med örter och majonnäs. 

 

Taramosalata 65 
Fiskromsröra med citron och lök. 

 

Tirokafteri 70 
Fåroströra med chili. 

 

Fava 65 
Röra på krossade gula ärtor och lök. Toppas 

med kapris,rödlök och olivolja. VEGAN 
 

Kolokithokeftedes 85 
Friterade zucchini kroketter med fetaost och 

örter, tzatziki, tomatsalsa, dillolja. 
 

Htapodi krasato 85 
Vitvinsbräserad bläckfisk med vitlök och 

örter, kapris. Serveras med fava dipp. 
 

Saganaki 89 
Stekt lagrad delikatessost med 

rödlöksmarmelad. 
 

Halloumi 85 
Friterad cypriotisk ost med rucola och 

tomatmarmelad. 
 

Feta Psiti 85 
Ugnsbakad fetaost med tomat och chilliröra. 

 

Horiatiki 130 
Grekisk bondsallad med tomat, gurka, rödlök, 

paprika, fetaost, toppad med kaprisbär. 
 

Calamarakia 75 
Friterade bläckfiskringar, serveras med 

tzatziki och grillad citronhalva. 
 

Grillat vitlöksbröd 38 
toppad med grekisk oregano. 

 

Souvlaki 185/230 
Grillspett på fläskfilé/oxfilé, serveras med 
friterad potatis, liten sallad och tzatziki. 

 

Kotopoulo Souvlaki 180 
Grillad marinerad kycklingbröstfilé på spett, 

smaksatt med citron och dragon, serveras med 
friterad potatis, liten sallad och tzatziki. 

 

Bifteki 180 
Kryddiga färsbiffar serveras med friterad 

potatis, liten sallad och tzatziki och 
rödvinssås. 

 

Pikilia 249 
Grillmix tallrik med fläskfiléspett, lammracks 
och bifteki, serveras med friterad potatis, liten 

sallad och tzatziki. 
 

Paidakia 265 
Grillade lammracks med rostade grönsaker, 
rosmarinsky, sallad, tzatziki, friterad potatis. 

 

Soutzoukakia Smirneika 175 
Järpar smaksatta med spiskummin, vitlök och 

chili, serveras med tomatsås, ris, sallad och 
tzatziki. 

 

Mousaka 180 
Ugnsgratinerade auberginer med potatis, 

köttfärs och béchamelsås. 
 

Juvetsi 180 
Mörbakade högrevsbitar med risonipasta och 

rotfrukter. Gratineras med grekisk 
delikatessost.  

Serveras i lerkruka. 
 

Lavraki Skordalia 225 
Halstrad havsabborre filé med 

vitlökspotatispuré, bakade tomater, friterad 
grönkål, citron, olivolja. 

 

Kamarinas fiskplanka 185 
Smörstekta rödspättafiléer med 

hollandaisesås och handskalade räkor. 
 

Scampi provencale 220 
Vitlöksfrästa scampi i krämig tomatsås med 
champinjoner och örter, serveras med ris. 

 

Kamarinas lyxplanka 275 
Grillade oxfilé medaljonger med 

bearnaisesås, haricotsverts, bacon, bakade 
tomater och handskalade räkor. 

 

Plankstek med biff/fläskfilé 235/210 
med bearnaisesås, haricotsverts, bacon, 

bakade tomater. 
 

Grillad Entrecôte 265 
med rostade grönsaker, pommes frites och 

bearnaisesås. 
 

Fläsk schnitzel 220 
med dragonsmör, pommes frites, rödvinssås 

samt kapris och citron. 
 

Grillad lammfilé 255 
med dragonsås, serveras med rostade 

rotfrukter och potatisgratäng. 
 

Husets pepparstek 285 
Oxfilé rullad i grovmalen pepparmix, 

serveras med cognacsspetsad pepparsås och 
potatisgratäng. 

 

Filé Mignon Black and White 230 
Oxfilé & fläskfilé med bearnaise & 

rödvinssås, serveras med potatisgratäng 
och liten sallad. 

 


