
Authentic Greek Restaurant that 
reflects on the vibrant Greek island 

lifestyle with City chic.

BRUNCH MENU

SAR 299 PER PERSON

All prices are listed in SAR and are inclusive of 15% VAT



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

Please make us aware about any special dietary requirements or any allergies
*The calculation of calories is based on a serving portion of 100gr or 100ml

**The dish will be served on the table

SALADS & COLD MEZEDES

(V) (G) – 375 CAL** 

Cherry Tomato, Barley Rusks, Feta Cheese, Extra
Virgin Olive Oil

Dakos Salad

Ospriada
Selection of Legumes, Cabbage, Pomegranate,
Rucola, Sumac
(V) – 217 CAL**

Dolmadakia
Vine leaves stuffed with rice, lemon & herbs
(D) – 110 CAL**

Ladenia from Kimolos, Carob Loaf & Greek Olives Selection 
Hellenika Bread & Signature Olives

(V) (G) – 492 CAL**

STARTERS

Soup of the Day
Please ask one of us for the daily option

SIDE DISHES

Steamed Jasmine Rice with Herbs
(V) – 98 CAL

Herbed Rice

Cypriot Fries
Truffle Cream, Paprika & Dry Oregano
(V) (D) – 298 CAL**

HELLENIKA MAIN COURSES

Parsley Lemon Garlic Sauce
Tempura Fish Fillet

(G) – 54 CAL

Lemon Butter Sauce
Grilled Shrimps

63 CAL

Charcoal Grilled Chicken Skewer, Vegetables
Chicken Souvla

210 CAL

Orzo pasta with Lamb, Tomato, Graviera Cheese & Herbs 
Lamb Orzo

(D) (G) - 320 CAL**

Talagani, Spicy Gabbage
Vegetable Tacos

(D) (G) - 222 CAL

Beef Patty, Feta Cheese, Grilled Onion, Spicy Tomato Relish
Beef Sliders

(D) (G) - 270 CAL

ICE CREAM

DESSERTS

Assorted Baklawa
(G) – 410 CAL

Karidopita
(G) – 213 CAL

Orange Pie
(D) (G) – 176 CAL

Ravani
(G) – 350 CAL

Galaktoboureko
(D) (G) – 239 CAL

Semolina Halva
(V) (G) – 539 CAL

Saffron Cheesecake
(D) (G) – 279 CAL

Pistachio Dacquoise 
& Chocolate Mousse
(D) (G) – 171 CAL

Mastiha & Rose Water 
Rice Pudding
(D) (G) – 120 CAL

Mosaic
(D) (G) – 145 CAL

Loukoumakia
(G) – 371 CAL

Saffron, Rose Petals
The Cyclades

(D)* – 234 CAL

Baked Feta
Bell Peppers, Tomato, Chili Flakes, Oregano
(D) – 128 CAL**

Mousaka
Minced Lamb, Eggplant, Zucchini, Graviera 
Cheese, & Smoked Tomato Syrup 
(D) – 130 CAL

Tomato, Oregano Sauce, Dukkah Spices
Graviera & Mushroom Flatbread

(D) (G) – 238 CAL

HOT MEZEDES

Mushrooms & Herbs
Trahanas Croquettes

(D) (G) – 149 CAL

TRADITIONAL DIPS

Greek Yogurt, Garlic, Cucumber
Classic Tzatziki

(V) – 213 CAL**

Mediterranean Hummus   
Chickpeas, Herbs & Sumac

(V) – 145 CAL**

Spicy Goat Cheese, Florina Peppers, Oregano
Kopanisti from Naxos Island

(V) – 132 CAL**



قـائـمــة البـرانــش

الواحـد299 للشـخـص  رس 

مطعم يوناني َيعِكُس نمط حياة الجزيرة 
اليونانية، وزوايا مدنها المليئة بالحياة.

 جميع األسعار المكتوبة بالريال السعودي وتشمل 15٪ قيمة الضريبة المضافة



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

نرجــو إبالغنــا بــأي طلبات غذائيــة خاصة أو فيمــا كنت مصاًبا بأّية حساســية
100 مل أو  100 غرام  الحرارية على حصة  السعرات  *يعتمد حساب 

الطاولة على  الطبق  **سُيقّدم 

المقبالت

خبز هيلينيكا بالّزيتون المميز 
خبز من كيمولوس، رغيف الخروب (بالجوز)، تشكيلة من الزيتون اليوناني

(ن) (ج) - 492 سعرة حرارية**

شوربة اليوم
ُيرجى السؤال عن الخيارات المتوفرة

السلطات والمّزات الباردة

سلطة الدقوس
طماطم كرزية، بقسماط الشعير، جبنة فيتا، زيت الزيتون البكر الخا ِلص

(ن) (ج) - 375 سعرة حرارية**

أوسبريادا
تشكيلة من البقوليات، ملفوف، رمان، جرجير، سماق

(ن) - 217 سعرة حرارية**

دولماداكيا
ورق عنب محشو باألرز والليمون واألعشاب

(ح) - 110 سعرة حرارية**

التغميسات التقليدية

حمص 
حمص، أعشاب، سماق
(ن) - 145 سعرة حرارية**

جبن الكوبانيسيك من جزيرة ناكسوس
جبنة الماعز الحارة، فلفل حلو، أوريجانو

(ن) - 132 سعرة حرارية**

التزازييك  الكالسييك
زبادي يوناني، ثوم، خيار

(ن) - 213 سعرة حرارية**

أطباق المزة الساخنة

الخبز المفرود بجبنة الغراڤييرا والفطر
قة طماطم، صلصة األوريجانو، دُّ

(ج) (ح) - 238 سعرة حرارية

كروكيت تراهانا
مع الفطر واألعشاب

(ج) (ح) - 149 سعرة حرارية

فيتا مخبوزة
فلفل حلو، طماطم، رقائق الفلفل الحار، أوريجانو

(ح) - 128 سعرة حرارية**

مسقعة
لحم غنم مفروم، باذنجان، كوسا، جبن الجرافيرا، صلصة الطماطم المشوية

(ح) - 130 سعرة حرارية

أطبـاق هيلينيكـا المميـزة

روبيان مشوي 
مع صلصة الليمون بالزبدة

63 سعرة حرارية

دجاج سوفال
مشوي في أسياخ على الفحم، مع الخضروات

210 سعرة حرارية

لسان  العصفور  بلحم  الغنم
باستا لسان العصفور بلحم الغنم، والطماطم، وجبن الجرافيرا، واألعشاب

 (ج) (ح) - 320 سعرة حرارية**

تاكو الخضروات
جبنة تالجاني، ملفوف حار

 (ج) (ح) - 222 سعرة حرارية

ساليدرز اللحم
شريحة لحم بقري، جبنة فيتا، بصل مشوي، صلصة الطماطم الحارة

(ج) (ح) - 270 سعرة حرارية

فيليه سمك تمبورا
مع صلصة البقدونس والليمون والثوم

(ج) - 54 سعرة حرارية

األطباق   الجانبية 

بطاطس قبرصية 
كريمة الكمأة، بابريكا، أوريجانو جاف

(ن) (ج) - 298 سعرة حرارية** 

أرز باألعشاب 
أرز ياسمين على البخار مع األعشاب

(ن) - 98 سعرة حرارية

المثلجات 

السيكالديز  
زعفران وبتالت الورد

(ح) - 234 سعرة حرارية**

بقالوة متنوعة
(ح) - 410 سعرة حرارية

كاريدوبيتا
(ج) - 213 سعرة حرارية

فطيرة البرتقال
(ح) (ج) - 176 سعرة حرارية

رافاني
(ج) - 350 سعرة حرارية

غاالكتوبوريكو
(ح) (ج) - 239 سعرة حرارية

حالوة الطحينية بالسميد
(ن) (ج) - 539 سعرة حرارية

چيز كيك الزعفران
(ح) (ج) - 279 سعرة حرارية

داكواز الفستق وموس 
الشوكوالتة

(ح) (ج) - 171 سعرة حرارية

بودينغ األرز بالمستكة
وماء الورد

(ح) (ج) - 120 سعرة حرارية

موزاييك
(ح) (ج) - 145 سعرة حرارية

لوكوماكيا
(ج) - 371 سعرة حرارية

الحلويات


