
Hellenika Bread & Signature Olives (V)(G) - 492 CAL
Ladenia Kimolou, Carob loaf, Greek Olives Selection

Creamy Chicken Soup (G) (D) - 180 CAL
Coriander & Lemon

Classic Tzatziki (V) - 213 CAL
Greek Yogurt, Garlic, Cucumber

Mediterranean Hummus (V) - 145 CAL
Chickpeas, Herbs, Sumac

Kopanisti from Naxos Island (V) - 132 CAL
Spicy Goat Cheese, Florina Peppers, Oregano

Dakos Salad (V) - 435 CAL
Cherry Tomatoes, barely rusk, Caper Berries, Olive Oil,

Oregano and Feta Cheese

Pitakia (G) - 377 CAL
Homemade Mini Pies with Lamb & Spicy Tomato sauce

Grilled Talagani Cheese (V) (G) - 371 CAL
Kataifi, lemon gel, prunes & Pistachio

Chicken Souvla - 210 CAL
Charcoal Grilled Chicken Skewer, Vegetables

Lamb Orzo (G) - 320 CAL
Orzo Pasta, Tomato, lamb Cubes, Graviera Cheese & Herbs

Cypriot Fries (V) - 298 CAL
Sea Salt, Truffle Cream & Dry Oregano

Hellenika Authentic Greek Sweets (G) (D) - 285 CAL
Assorted Selection of Greek Pastries & Delights

The Cyclades Ice Cream (D) - 234 CAL
Saffron & Rose Petals

Please make us aware about any special dietary requirements or any allergies.
Our style of serving is sharing. Items will be served as they are ready by our chefs.

This menu is sufficient for two dinners.

245 SAR PER PERSON

Our products may contain allergens
(D) Dairy,  (G) Gluten,  (V) Vegetarian

Our prices are inclusive of 15% VAT 

M E N U



لایر سعودي للشخص  245
 أسعارنا تشمل 15٪ ضريبة القيمة المضافة

نباتي  (ن)  جلوتين،  (ج)  ومشتقاته،  الحليب  (ح) 
الحساسية مسببات  على  تحتوي  قد  منتجاتنا 

حرارية سعرة   492  - (ج)  (ن)  المميز  بالزيتون  هيلينيكا  خبز 
اليوناني الزيتون  من  تشكيلة  (بالجوز)،  الخروب  رغيف  كيمولوس،  من  خبز 

180 سعرة حرارية  - شوربة دجاج بالكريمة (ج) (ح) 
وليمون كزبرة 

213 سعرة حرارية  - التزازييك (ن) 
خيار ثوم،  يوناني،  زبادي 

145 سعرة حرارية  - المتوسط (ن)  البحر  حمص 
سماق أعشاب،  حمص، 

132 سعرة حرارية  - الكوبانيسيك من جزيرة ناكسوس (ن)  جبن 
أوريجانو حلو،  فلفل  الحارة،  الماعز  جبنة 

435 سعرة حرارية  - سلطة الدقوس (ن) 
الخالص البكر  الزيتون  زيت  فيتا،  جبنة  الشعير،  بقسماط  كرزية،  طماطم 

377 سعرة حرارية  - بيتاكيا (ج) 
والجبن اللحم  مع  محلًيا  المحضرة  الصغيرة  الفطائر  من  تشكيلة 

371 سعرة حرارية  - التالجاني المشوية (ن) (ج)  جبنة 
وفستق برقوق  الليمون،  جل  شعيرية، 

210 سعرة حرارية  - دجاج سوفاليك 
خضروات الفحم،  على  أسياخ  في  مشوي 

320 سعرة حرارية  - الغنم (ج)  لسان العصفور بلحم 
واألعشاب الجرافيرا،  وجبن  والطماطم،  الغنم،  بلحم  العصفور  لسان  باستا 

حرارية  سعرة   298  - القبرصية  البطاطا 
الجاف واألوريجانو  الكمأة  كريمة  البحر،  ملح  من  رشة  مع  مقلية،  قبرصية  بطاطا 

حساسية. بأّية  مصاًبا  كنت  فيما  أو  خاصة  غذائية  طلبات  بأي  إبالغنا  نرجو 
الطاولة. على  الجاهزة  األطباق  تقديم  وسيتم  للمشاركة  مخصصة  المقدمة  األطباق 

عشاء. لوجبتين  كافية  القائمة  هذه 

حرارية سعرة   285  - (ج) (ح)  األصلية  هيلينيكا  حلويات  تشكيلة 
اليونانية والمخبوزات  الحلويات  من  مختارة  مجموعة 

234 سعرة حرارية  - آيس كريم السيكالديز (ح) 
الورد وبتالت  زعفران 

الطعام قائمة 




