myt ho s
Mythos Kouzina & Grill is bringing authentic Greek food to the table. The simple, yet
appetizing menu is a compilation of traditional Greek recipes & dishes. As you feast on your
favorite specialties, you’ll find that all the food is prepared with the freshest, hand-selected
ingredients creating a style that’s pure, light & healthy.
Το Mythos Kouzina & Grill φέρνει την παραδοσιακή Ελληνική ταβέρνα
στο Ντουμπάι. Η μοναδική του ατμόσφαιρα μαζί με το σπιτικό φαγητό
δημιουργούν μοναδικές Ελληνικές στιγμές γαστρονομικής απόλαυσης.
Το μενού του αποτελείται από παραδοσιακές συνταγές μαγειρεμένες
με φρέσκα χειροποίητα υλικά φέρνοντας το φαγητό που μαγείρευαν
οι γιαγιάδες στα χωριά, στο πιάτο σας. Έχοντας ως βάση το αγνό
παρθένο ελαιόλαδο & τα μυρωδικά της Ελληνικής γης, τα πιάτα μας
ξυπνούν αναμνήσεις & εικόνες από την Ελλάδα μας.
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s t a rte rs
v, d

Tzatziki, a refreshing yoghurt dip with dill, cucumber & garlic 22
Παραδοσιακό τζατζίκι

v

MELITZANOSALATA, grilled eggplant tossed with tomato, onion,
garlic & fine herbs, seasoned with red balsamic 35

Μελιτζανοσαλάτα, ψητή μελιτζάνα με ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο & φρέσκα
μυρωδικά μαριναρισμένη με ξύδι βαλσάμικο

v, d

a, v, d

Χαλούμι ψητό με οξύμελι

v, d

v, d

Tyrokafteri, our own spicy feta cheese dip with virgin olive oil	 35

Fried calamari 3 8

Tαραμοσαλάτα με παρθένο ελαιόλαδο

Καλαμαράκι τηγανητό

Pita bread, homemade on the charcoal 6

Grilled calamari with lemon-olive oil sauce 4 0

Πίτα στα κάρβουνα

v

Καλαμάρι ψητό με λαδολέμονο

KOLOKYTHAKIA, crispy fried zucchini 2 6
Κολοκυθάκια τηγανητά

a, d

Tomato kefta made with the traditional recipe from santorini 2 9
Spinach cheese pie with homemade filo & aromatic herbs 3 3
Σπανακοτυρόπιτα με σπιτικό φύλλο

v

Greek fries hand cut, sprinkled with sea salt & oregano 2 2
Πατάτες τηγανητές κομμένες στο χέρι με αλάτι & ρίγανη

SHRIMPS SAGANAKI cooked in fresh tomato sauce,
with crushed feta & ouzo 76

Γαρίδες σαγανάκι με φρέσκια σάλτσα ντομάτας, φέτα & ούζο

Ντοματοκεφτέδες από την Σαντορίνη

v, d

BAKED Feta cheese with tomato sauce, capsicum,
fresh basil & olive oil 43

Φέτα ψητή στο φούρνο με σάλτσα ντομάτας, πιπεριές, φρέσκο βασιλικό &
ελαιόλαδο

Taramosalata, homemade fish roe dip with virgin olive oil 33

v

Cheese saganaki, fried graviera cheese from naxos island 6 0
Σαγανάκι με γραβιέρα Νάξου

Η δική μας σπιτική τυροκαυτερή

v

Grilled halloumi cheese drizzled with homemade oxymeli 4 4

a

Grilled octopus marinated with white wine vinaigrette
& fennel 7 5
Χταπόδι ψητό στα κάρβουνα με λαδόξυδο & μάραθο

KEFTEDAKIA, homemade greek style beef meatballs 4 1
Παραδοσιακά κεφτεδάκια
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salads
v, d

Greek salad, the real thing, topped with feta cheese, oregano
& extra virgin olive oil 3 9

kouz inas
v, d

Χωριάτικη σαλάτα με παρθένο ελαιόλαδο, ρίγανη & φέτα

v, d

Dakos salad, cretan barley rusk
served with freshly grated tomato & crumbled feta 4 2

Παραδοσιακά γεμιστά με πατάτες φούρνου & φέτα

v

Κρητικός ντάκος με φρεσκοτριμμένη ντομάτα & σπασμένη φέτα

v

Roasted beetroot salad with spring onion
& balsamic vinaigrette 3 2

POTATO SALAD tossed with spring onion, tomato & fine herbs,
served with white balsamic vinaigrette 33

d

Manouri Salad, selection of greek pulses with capsicum from
florina, spring onion, fresh herbs & grilled manouri cheese,
seasoned with lemon vinaigrette 3 6

Σαλάτα με όσπρια, πιπεριές Φλωρίνης & ψητό μανούρι, μαριναρισμένη με
λεμόνι & ελαιόλαδο

KOKORAS YIOUVETSI, rooster cooked with rissoni pasta, cinnamon,
baharlu, fresh tomato & grated myzithra cheese 83
Κόκορας κοκκινιστός στο φούρνο με γιουβέτσι

d

Mousaka made with minced lamb & beef topped with béchamel sauce 6
8
Παραδοσιακός μουσακάς

CABBAGE DOLMA, minced beef & lamb in white cabbage
topped with egg lemon sauce 79

Πατατοσαλάτα με φρέσκο κρεμμυδάκι, ντομάτα & μυρωδικά σερβιρισμένη με
βινεγκρέτ από λευκό βαλσάμικο

v, d

TRADITIONAL BRIAM, slow cooked seasonal vegetables
with mint & olive oil 62
Παραδοσιακό μπριάμ μαγειρεμένο στο φούρνο

Παντζαροσαλάτα, ψητά παντζάρια με φρέσκο κρεμμυδάκι & βινεγκρέτ από
βαλσάμικο

v

Gemista, tomatoes & capsicums stuffed with rice & fresh herbs,
baked in the oven, served with feta & roast potatoes 5 2

Λαχανοντολμάδες αυγολέμονο

d

	SUCKLING Lamb slow cooked with fresh oregano,
served with lemon-flavored pilafi 9
3

Αρνάκι γάλακτος μαγειρεμένο με ρίγανη & παραδοσιακό πιλάφι με άρωμα
λεμονιού
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g ri lls

sou vlaki & pita
d

CHICKEN GYROS wrapped in homemade pita bread with
tomato, onion & tzatziki 3 5

Γύρος κοτόπουλο σε χειροποίητη πίτα με ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι

d

d

Biftekia, greek style burgers made of beef & lamb flavored with
herbs served with sautéed potatoes 7 2

Μπιφτέκια στα κάρβουνα με δικές μας πατάτες μαγειρεμένες στο τηγάνι

d

CHICKEN GYROS MERIDA, chicken gyros platter served with
homemade pita bread, tomato, onion, greek fries & tzatziki 6 5
Γύρος μερίδα κοτόπουλο με χειροποίητη πίτα, ντομάτα, κρεμμύδι,
πατάτες τηγανητές & τζατζίκι

d

Charcoal grilled lamb chops served with greek fries
& smooth yoghurt 9 1

Chicken souvlaki skewer served with homemade pita bread,
greek fries & tzatziki 6 2

Σουβλάκι κοτόπουλο με χειροποίητη πίτα, πατάτες τηγανητές & τζατζίκι

Παϊδάκια στα κάρβουνα με πατάτες τηγανητές & γιαούρτι

d

rib-eye steak served with grilled seasonal vegetables
& homemade tzatziki 9
3
Μοσχαρίσια μπριζόλα με ψητά λαχανικά & τζατζίκι

d

d, p

Γύρος χοιρινό σε χειροποίητη πίτα με ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι

Mixed Grill for 2 1 46
Ποικιλία κρεατικών για 2

PORK GYROS wrapped in homemade pita bread with
tomato, onion & tzatziki 3 8

d, p

Grilled Seabass served with wild greens & lemon-olive oil sauce 8 6

PORK GYROS MERIDA, pork gyros platter served with
homemade pita bread, tomato, onion, greek fries & tzatziki 7 0

Γύρος μερίδα χοιρινό με χειροποίητη πίτα, ντομάτα, κρεμμύδι, πατάτες
τηγανητές & τζατζίκι

Λαβράκι στα κάρβουνα σερβιρισμένο με χόρτα & λαδολέμονο

d, p

Pork souvlaki skewer served with homemade pita bread,
greek fries & tzatziki 6 8

Σουβλάκι χοιρινό με χειροποίητη πίτα, πατάτες τηγανητές & τζατζίκι
*Due to UAE regulations, pork items are not allowed to take away
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d e s se rts
n, d

Loukoumades, sweet dumplings with greek honey & walnuts 3 3
Λουκουμάδες με μέλι & καρύδια

d

Galaktobourekakia, crispy filo pastry rolls, filled with vanilla
custard served with homemade aromatic syrup 4 2
Γαλακτομπουρεκάκια, ρολάκια απο φύλλο κρούστας γεμιστά με κρέμα
βανίλιας

n, d

GREEK YOGHURT with honey & walnuts or
with traditional sweet syrup 3 7
Ελληνικό γιαούρτι με μέλι & καρύδια
Η΄
Με παραδοσιακό γλυκό του κουταλιού

n, d

SARAGLAKIA, oven baked baklava filo dipped in vanilla syrup, covered
with chocolate & topped with roasted pistachio 4 2
Παραδοσιακά σαραγλάκια βουτηγμένα σε σοκολάτα

d

Homemade ice cream & sorbet 2 6
Χειροποίητο παγωτό & σορμπέ
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