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R E S TAU R A N T



              ΚΗΠΟΣ:ΚΗΠΟΣ:

• • BUFFET  OΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣBUFFET  OΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

       ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ HALL

• Η χωρητικότητα του Panorama Hall είναι έως 60 άτοµα µε ιδιωτική βεράντα και είσοδο.

• Η χωρητικότητα της Αγίας Φωτεινής είναι έως 100 άτοµα µε ιδιωτική εκκλησία, είσοδο και 

   βεράντα.

• Η χωρητικότητα της Κεντρικής Αίθουσας ανέρχεται σε 600 άτοµα µε την επιλογή χωρισµάτων 

   διαστήµατος για τη δηµιουργία µικρότερων περιοχών.

       ΚΗΠΟΣ:

        Α. Για Events µε λιγότερο από 80 ενήλικες επισκέπτες, το ελάχιστο ποσό ενοικίασης χώρου 

        είναι

        B. Για Events µε περισσότερους από 80 ενήλικες επισκέπτες, θα χρεώνονται µε βάση την 

        επιλεγµένη τιµή µενού.

        Γ. Ο χώρος του κήπου λειτουργεί έως τις 00:00

• BUFFET  OΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

   1) Ο µπουφές σερβίρεται για κρατήσεις εκδηλώσεων 

       άνω των 35 ατόµων.

   2) Στον µπουφέ της αίθουσας της Αγίας Φωτεινής σερβίρεται µέχρι 70 άτοµα.

   3) Στον µπουφέ της αίθουσας του Πανοράµατος σερβίρεται µέχρι 40 άτοµα.

   4) Στην κεντρική αίθουσα (Central Hall) o µπουφές σερβίρεται µέχρι 300 άτοµα.

HALL'S POLICY HALL'S POLICY HALL'S POLICY 



       ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ

Οι γαµήλιες τελετές µπορούν να γίνουν στον προαύλιο χώρο της Αγίας Φωτεινής, µε το όµορφο 

παρεκκλήσι που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις µας ή στην ταράτσα του Panorama hall.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

•  Ξύλινο Gazebo

•  Ξύλινο τραπέζι

•  Καρέκλες

•  Εξωτερικό µπαρ

•  Ηχοσύστηµα

•  Νυφικό µπουντουάρ (κατόπιν αιτήµατος).

•  Ο χώρος για την τελετή διατίθεται µόνο µεταξύ 11 π.µ. - 14 µ.µ. (κατόπιν αιτήµατος διαθέσιµη  

    επέκταση µε κόστος 150 € / ώρα).

•  Μετά τις 4 µ.µ. ο χώρος είναι διαθέσιµος µόνο για τελετή και γαµήλιο τραπέζι.

•  Xωρητικότητα : Έως 150 άτοµα καθισµένοι ή 300 όρθιοι.

•  Διάρκεια: 1 ώρα

•  Τιµή ενοικίασης χώρου: 

•  Η τελετή (νόµιµα έγγραφα γάµου, παράβολα), Διακόσµηση κλπ.

   Θα πρέπει να οργανωθεί από έναν σύµβουλο γάµου.

Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στο σχετικό link,

https://www.pyrgos-santorini.com/weddings-events/private-church-wedding-ceremony 

CEREMONY POLICY CEREMONY POLICY CEREMONY POLICY 



HALL'S POLICY HALL'S POLICY HALL'S POLICY 

              ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

       ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

• Για εκδηλώσεις που φιλοξενούνται στους εξωτερικούς χώρους του χώρου µας, η µουσική 
   επιτρέπεται µέχρι τις 00:00.

• Όλες οι εσωτερικές αίθουσες µπορούν να χρησιµοποιηθούν έως τις 02.00 π.µ.

•  Για να κάνετε κράτηση και να εξασφαλίσετε µια ηµεροµηνία για ένα event, απαιτείται  
   προκαταβολή 

•  Σε περίπτωση που θα κάνετε κράτηση στον κήπο, η προκαταβολή πρέπει να είναι 

•  Σε περίπτωση Central κράτησης, η προκαταβολή πρέπει να είναι 

•   Όλοι οι ιδιωτικοί µας χώροι µπορούν να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις ή δείπνα στην εξωτερική    
   τους περιοχή ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες της ηµέρας.

•  Για την κράτηση εκδηλώσεων από 10 έως 25 ενήλικες επισκέπτες, το Small Private Hall  

   προσφέρεται δωρεάν.

• Για κρατήσεις εκδηλώσεων άνω των 35 ενηλίκων επισκεπτών, προσφέρουµε δωρεάν ιδιωτική  
  (εσωτερική-εξωτερική) αίθουσα.

• Για κρατήσεις χώρου κάτω των 35 ατόµων, η ελάχιστη χρέωση θα είναι η τιµή του   

  επιλεγµένου µενού x 35 άτοµα.

• Για διακόσµηση και προετοιµασία του χώρου, ο χώρος είναι διαθέσιµος 3 ώρες πριν από την 
  προγραµµατισµένη ώρα υποδοχής. Σε περίπτωση που χρειαστεί περισσότερος χρόνος, 
  επικοινωνήστε µαζί µας.

• Όλα τα είδη διακόσµησης µπορούν να παραµείνουν στις εγκαταστάσεις µας για µια ηµέρα, 
  µετά απο αυτό το χρονικό διάστηµα το εστιατόριο δεν φέρει καµία ευθύνη για χαµένα   
  αντικείµενα.

• Σε περίπτωση απρόσµενων αλλαγών που µπορεί να συµβούν µέχρι το 202 , το εστιατόριο 2
  Pyrgos διατηρεί το δικαίωµα να διαφοροποιήσει τις τιµές των ποτών και των µενού του γάµου.

• Οι δοκιµές φαγητού διατίθενται κατόπιν αιτήµατος. Η τιµή θα είναι το 50% του κόστους στο 
   επιλεγµένο µενού.

       ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

• Δεν υπάρχει χρέωση για ακύρωση 12 µηνών πριν από την επιβεβαιωµένη ηµέρα του γάµου.

• Κάθε ακύρωση εντός 12 µηνών µέχρι την ηµέρα του γάµου θα χρεωθεί µε το ποσό της

   πληρωµένης προκαταβολής.



to our beginning.....



Open bar 1Open bar 1
(απεριόριστη)

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΤΗΝ ΩΡΑ:ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΤΗΝ ΩΡΑ:  

Open bar 2 Open bar 2 

Open bar 3Open bar 3

ΠΑΚΕΤΑ ΠΟΤΩΝ

Open bar 1
(απεριόριστη)

Κρασί χύµα Σαντορίνης (λευκό, κόκκινο, ροζέ)
Αναψυκτικά-Νερά (coca cola, sprite, soda, χυµοί)

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΤΗΝ ΩΡΑ: 

Open bar 2 
(απεριόριστη)

Κρασί χύµα Σαντορίνης (Λευκό, κόκκινο, ροζέ) 
Μπύρα (mythos) - Ούζο 

Αφρώδης οίνος
Αναψυκτικά-Νερά (coca cola, sprite, soda, χυµοί)  

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΤΗΝ ΩΡΑ: 

Open bar 3
(απεριόριστη)

Εµφιαλωµένο κρασί Σαντορίνης (λευκό, κόκκινο, ροζέ)
Μπύρα (mythos) - ούζο 

Αφρώδης Οίνος
Ποτά (whiskey, vodka, gin, rums, tequila, Metaxa brandy, etc)
Cocktails (mojito, pina colada, mimosa, sex on the beach, etc) 

Αναψυκτικά-Νερά (coca cola, sprite, soda, χυµοί)

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΤΗΝ ΩΡΑ: 

Champagne cocktail (welcome drink) 
(απεριόριστη)

Αφρώδης Οίνος µε φράουλες

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΤΗΝ ΩΡΑ: 

Cocktail hour (welcome drink) 
(απεριόριστη)

Γαλλική Σαµπάνια (Moet chandon)
Κρασί χύµα Σαντορίνης (λευκό, κόκκινο, ροζέ) 

Μπύρα (mythos) - Ούζο 
Ποτά (whiskey, vodka, gin, rums, tequila, Metaxa brandy, etc)

Ποικιλία καναπεδάκια 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΤΗΝ ΩΡΑ: 



Διάρκεια  service                                         4 ώρες          6 ώρες          8 ώρες Διάρκεια  service                                         4 ώρες          6 ώρες          8 ώρες         

OPEN BAR 2 OPEN BAR 2                                                                                                                                                                               

Aπεριόριστη κατανάλωση:Aπεριόριστη κατανάλωση:

OPEN BAR 3OPEN BAR 3

Aπεριόριστη κατανάλωση:Aπεριόριστη κατανάλωση:

       ΠΑΚΕΤΑ ΠΟΤΩΝ

Διάρκεια  service                                         4 ώρες          6 ώρες          8 ώρες     

OPEN BAR 1   

Κρασί χύµα Σαντορίνης (λευκό, κόκκινο, ροζέ)

Αναψυκτικά-νερά (coca cola, sprite, soda, χυµοί)  

  

OPEN BAR 2                                                                                         

Aπεριόριστη κατανάλωση:

Κρασί χύµα Σαντορίνης (λευκό, κόκκινο, ροζέ) 

Μπύρα (mythos) - Ούζο 

Αφρώδης Οίνος

Αναψυκτικά-νερά (coca cola, sprite, soda, χυµοί)

 

OPEN BAR 3

Aπεριόριστη κατανάλωση:

Εµφιαλωµένα κρασί Σαντορίνης (λευκό, κόκκινο, ροζέ)

Μπύρα (mythos) - Ούζο

Αφρώδης Οίνος 

Ποτά (whiskey, vodka, gin, rums, tequila, Metaxa brandy, κτλ)

Cocktails (mojito, pina colada, mimosa, sex on the beach, κτλ) 

Αναψυκτικά-Νερά (coca cola, sprite, soda, χυµοί)                                                                                  



       ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Οι παραπάνω τιµές είναι ανά άτοµο.

2. Το Open Bar είναι υποχρεωτικό για τουλάχιστον 4 ώρες.

3. Σε περίπτωση που το ζευγάρι επιθυµεί να παρατείνει την υποδοχή του αργότερα από τα µεσάνυχτα, 

     παίρνει ένα ανοιχτό Bar έως την ώρα αναχώρησής του.

4. Όλοι οι ενήλικες επισκέπτες πρέπει να έχουν το ίδιο πακέτο ποτών, ανεξάρτητα αν κάποιοι από τους 

     καλεσµένους δεν πίνουν αλκοόλ.

5. Τα αλκοολούχα ποτά σερβίρονται µόνο σε ενήλικες (18+).

6. Τα παιδιά και οι έφηβοι είναι δωρεάν από τα πακέτα ποτών.

7. Τα ποτά από το εξωτερικό δεν επιτρέπονται.

8. Οι ειδικές µάρκες έχουν επιπλέον χρεώσεις.

DRINKS PACKAGESDRINKS PACKAGESDRINKS PACKAGES



Wedding Gala..

 

m nus



1ο πιάτο1ο πιάτο

2ο πιάτο2ο πιάτο

VegetarianVegetarian

ΕπιδόρπιοΕπιδόρπιο

       TABLE D'AUTE NO 1

1ο πιάτο
Μπρουσκέτα µε φρέσκια ντοµάτα, ρόκα, βασιλικό και παρµεζάνα

2ο πιάτο
Μουσακάς (µελιτζάνα, πατάτες, µοσχαρίσιο κιµά, µπεσαµέλ και τυρί)

Σαλάτα
Χωριάτικη Σαλάτα µε ντοµάτα, αγγούρι, πιπεριές, ελιές, κάπαρη, κρεµµύδι και φέτα
 

Κυρίως
                 
Αρνί Κότσι σε αρωµατική µαρινάδα µπίρας, µε καραµελωµένη σάλτσα και πουρέ πατάτας

Vegetarian
Ριζότο µε ποικιλία µανιταριών, κρέµα κολοκύθας και τρούφα

Επιδόρπιο
Φρέσκα φρούτα εποχής 

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ: 

       ΤABLE D'AUTE NO 2
1ο πιάτο
Φάβα Σαντορίνης µε σουπιά πέστο, τσιπς πατάτας και σάλτσα βινσάντο
 

2ο πιάτο
Μανιτάρια Porto Bello γεµιστά µε φέτα, µοτσαρέλα, παρµεζάνα, φρέσκο κρεµµύδι, 

ντοµάτα και σκορδόλαδο

Σαλάτα “ΠΥΡΓΟΣ”

Με µπέιµπι σπανάκι, ρόκα, ρόδι, αποξηραµένο σύκο, κουκουνάρι, µανούρι και 

γλυκιά βινεγκρέτ µπαλσάµικο
 

Κυρίως
Κοτόπουλο Σαγανάκι

µε σάλτσα φέτας, φρέσκα σαντορινιά µυρωδικά και πατάτες τηγανητές

Vegetarian
Ριζότο “γεµιστά” µε σάλτσα ντοµάτας και φρέσκα µυρωδικά

Επιδόρπιο
Φρέσκα φρούτα εποχής

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ: 

Στην τιµή περιλαµβάνονται φπα, όλες οι νόµιµες επιβαρύνσεις, άσπρο τραπεζοµάντηλο και 

πάνινη πετσέτα. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στη διάθεσή σας!

WEDDING GALA DINNERWEDDING GALA DINNERWEDDING GALA DINNER



       MENU No 3MENU No 3       MENU No 3

Ορεκτικά

Πιάτο το οποίο περιλαµβάνει

Τζατζίκι

Παραδοσιακή Φάβα (µε κρεµµύδι & ελαιόλαδο)

Ντολµαδάκια (γεµιστά µε ρύζι & µυρωδικά)

Ντοµατοκεφτέδες (µε Σαντορινιά ντοµατίνια)

Χειροποίητα τυροπιτάκια

Μελιτζάνα ιµάµ

Χειροποίητα Spring rolls (µε κοτόπουλο, διάφορα λαχανικά & τυρί)

Σαλάτα

Aτοµική

Σπανακόπιτα µε µπέιµπι σπανάκι, τραγανό φύλλο µε σουσάµι, ξινοµιζήθρα, φρέσκο κρεµµύδι, 

άνιθο και βινεγκρέτ εσπεριδοειδών

Κυρίως Πιάτο

Αρνί κλέφτικο (µαγειρεµένο στη λαδόκολλα µε ποικιλία λαχανικών και τυρί)

ή

Τραχανότο µε φιλέτο κοτόπουλο, µανιτάρια σιµετζί, µοτσαρέλα και φρέσκο βασιλικό

ή

Ριζότο 

“γεµιστά” µε σάλτσα ντοµάτας και φρέσκα λαχανικά

Επιδόρπιο

Φρέσκα φρούτα εποχής

ΤΙΜΗ ΚΑΤA AΤΟΜΟ:

Στην τιµή περιλαµβάνονται φπα, όλες οι νόµιµες επιβαρύνσεις, άσπρο τραπεζοµάντηλο και 

πάνινη πετσέτα. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στη διάθεσή σας!

WEDDING GALA DINNERWEDDING GALA DINNERWEDDING GALA DINNER



ΚαναπεδάκιαΚαναπεδάκια

       MENU No 4

Καναπεδάκια
(σερβίρονται στο χώρο καλωσορίσµατος)

Τυρί κρέµα (Philadelphia) µε καπνιστό Σολωµό και άνηθο

Κρέµα γιαουρτιού µε µέντα και καπνιστή γαλοπούλα

Κρέµα από Roquefort µε µπέικον και καρύδια

Πέστο βασιλικού, ντοµάτα, mozzarella 

Κρέµα από τυρί φέτα, salami d'italiano, µαϊντανό

Ντοµατοκεφτέδες 

(µε Σαντορινιό ντοµατάκι, κρεµµύδι και τοπικά µυρωδικά)

Χειροποίητα Τυροπιτάκια

Κεφτεδάκια (µοσχαρίσια µε βασιλικό)

Χωριάτικο Λουκάνικο

Κοτοµπουκιές

Σαλάτα
Ατοµική

Ψητό κατσικίσιο τυρί

Ανάµικτη σαλάτα µε κουκουνάρι, σταφύλι, φρέσκα µυρωδικά και βινεγκρέτ βερίκοκο

Κυρίως
Αρνί κλέφτικο (µαγειρεµένο στη λαδόκολλα µε ποικιλία λαχανικών και τυρί)

ή

Κοτόπουλο Σαγανάκι

(µε σάλτσα φέτας, φρέσκα σαντορινιά µυρωδικά και τηγανητές πατάτες)

ή

Ριζότο µε ποικιλία µανιταριών, κρέµα κολοκύθας και τρούφα

Επιδόρπιο
Φρέσκα φρούτα εποχής 

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ: 

Στην τιµή περιλαµβάνονται φπα, όλες οι νόµιµες επιβαρύνσεις, άσπρο τραπεζοµάντηλο και 

πάνινη πετσέτα. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στη διάθεσή σας!

WEDDING GALA DINNERWEDDING GALA DINNERWEDDING GALA DINNER



       MENU No 5
Ορεκτικά
(Ατοµικό Πιάτο που περιλαµβάνει)

Τζατζίκι

Φάβα Σαντορίνης
(µε κρεµµύδι & ελαιόλαδο)
Τυροκαυτερή
Ρολάκια λευκής Μελιτζάνας γεµιστά µε τυρί
Ντοµατοκεφτέδες 
(µε Σαντορινιό ντοµατάκι, κρεµµύδι και τοπικά µυρωδικά)
Χωριάτικο Λουκάνικο
Μανιτάρι γεµιστό µε µπέικον, µοτσαρέλα και κρέµα τυριού

Σαλάτα “ΠΥΡΓΟΣ”
ατοµική
µε µπέιµπι σπανάκι, ρόκα, ρόδι, αποξηραµένο σύκο, κουκουνάρι, µανούρι και 

γλυκιά βινεγκρέτ µπαλσάµικο

Κυρίως
Μπούτι αρνί τυλιγµένο σε µπόλια, µε σάλτσα µουστάρδας, πατάτες νέας γης, µελιτζάνα ψητή 
και γιαούρτι µε δυόσµο
ή
Φιλέτο Χοιρινό 
(µε σάλτσα από  εστραγκόν, Santorini vinsanto πουρέ πατάτας)
ή
Τσιπούρα 
(µε λαχανικά στον ατµό, λαδολέµονο)
ή
Φιλέτο σολοµού µε αρωµατικό πλιγούρι και σάλτσα πορτοκάλι µε λικέρ µαστίχας 
ή
Ριζότο
“γεµιστά” µε σάλτσα ντοµάτας και φρέσκα λαχανικά

Επιδόρπιο
Φρέσκα φρούτα εποχής

                                              

ΤΙΜΉ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ: 

Στην τιµή περιλαµβάνονται φπα, όλες οι νόµιµες επιβαρύνσεις, άσπρο τραπεζοµάντηλο και 

πάνινη πετσέτα. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στη διάθεσή σας!

WEDDING GALA DINNERWEDDING GALA DINNERWEDDING GALA DINNER



       MENU No 6

Καναπεδάκια
(σερβίρονται στο χώρο καλωσορίσµατος)

Ντοµάτα µε τυρί κρέµα (κατίκι Δοµοκού)
Κρέµα τυριού (Philadelphia) µε προσούτο και άνηθο 
Mouse (µαγιονέζα-µουστάρδα) µε κοτόπουλο και µαϊντανό
Mousse από πάστα ελιάς µε θυµάρι, µαϊντανό
Mousse τόνου, σάλτσα cocktail και µαϊντανό
Ντοµατοκεφτέδες
(µε ντοµατάκι Σαντορινιό, κρεµµύδι, µυρωδικά)
Χειροποίητα Τυροπιτάκια
Κεφτεδάκια µε βασιλικό
Χωριάτικο Λουκάνικο
Κοτόµπουκιες
                                             

Σαλάτα
Aτοµική

Χωριάτικη Σαλάτα
(ντοµάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεµµύδι, φέτα, ελιές, κάπαρη)

Κυρίως πιάτο
Μαριναρισµένο κοτόπουλο φιλέτο µε ρύζι µπασµάτι και σάλτσα σαβόρο 
από ντοµατίνια Σαντορίνης
ή
Αρνί κλέφτικο 
(µαγειρεµένο σε λαδόκολα µε λαχανικά και τυρί)
ή
Λαβράκι σωτέ 
µε φρικασέ λαχανικών και µοσχολέµονο
ή
Ριζότο µε ποικιλία µανιταριών µε κρέµα κολοκύθας και τρούφα

Επιδόρπιο
Φρέσκα φρούτα εποχής

ΤΙΜH ΚΑΤA AΤΟΜΟ: 

Στην τιµή περιλαµβάνονται φπα, όλες οι νόµιµες επιβαρύνσεις, άσπρο τραπεζοµάντηλο και 

πάνινη πετσέτα. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στη διάθεσή σας!
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       MENU No 7

Σούπα
Σούπα gaspatsio 

(µε ντοµάτα, κρεµµύδι, αγγούρι, σκόρδο και µυρωδικά)

Ορεκτικά
Ανά 4 άτοµα

1. Φάβα Σαντορίνης µε σουπιά πέστο, τσιπς πατάτας και σάλτσα βινσάντο

2. Σολοµός µαριναρισµένος µε βότανα, βινεγκρέτ εσπεριδοειδών και τσάτνεϊ φρούτων

3. Μύδια αχνιστά µε σαφράν

4. Γαρίδες ντεµπούρα µε ντιπ γιαούρτι

Σαλάτα “ΠΥΡΓΟΣ” 
ανά 4 άτοµα

µε µπέιµπι σπανάκι, ρόκα, ρόδι, αποξηραµένο σύκο, κουκουνάρι, µανούρι και 

γλυκιά βινεγκρέτ µπαλσάµικο

Κυρίως
Μπούτι αρνί τυλιγµένο σε µπόλια, µε σάλτσα µουστάρδας, πατάτες νέας γης, 

µελιτζάνα ψητή και γιαούρτι µε δυόσµο

ή

Κριθαρότο καραβιδόψιχας µε σάλτσα ντοµάτας, φρέσκο κρεµµύδι, τρούφα, αρωµατικό bisque, 

και ντοµατίνια

ή

Τσιπούρα 

(µε βραστά λαχανικά, λαδολέµονο)

ή

Ριζότο γεµιστά µε σάλτσα ντοµάτας και φρέσκα λαχανικά

Επιδόρπιο

Φρέσκα φρούτα εποχής

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ: 

Στην τιµή περιλαµβάνονται φπα, όλες οι νόµιµες επιβαρύνσεις, άσπρο τραπεζοµάντηλο και 

πάνινη πετσέτα. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στη διάθεσή σας!
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       MENU No 8

Ορεκτικά
Ανά 4 άτοµα

Φάβα

Ντοµατοκεφτέδες

Ψητό Χταπόδι

Σολοµός µαριναρισµένος µε βότανα, βινεγκρέτ εσπεριδοειδών & τσάτνεϊ φρούτων

Τηγανιτό Καλαµάρι

Μύδια αχνιστά µε σαφράν

Ψητές γαρίδες 

(µε σάλτσα φέτας & ντάκο)

Σαλάτα
Ανά 4 άτοµα

Καβουροσαλάτα 

(µε µαρούλι, άισµπεργκ, αβοκάντο, φρέσκο κρεµµύδι, αγγούρι και ντρέσινγκ λαδολέµονο)

Κυρίως
Σε πιατέλα ανά 4 άτοµα

Ψητός αστακός, ξιφίας, σφυρίδα, γαρίδες & βραστά λαχανικά 

Επιδόρπιο
Φρέσκα φρούτα εποχής

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ: 

Στην τιµή περιλαµβάνονται φπα, όλες οι νόµιµες επιβαρύνσεις, άσπρο τραπεζοµάντηλο και 

πάνινη πετσέτα. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στη διάθεσή σας!
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       ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

• 0-2 ετών χωρίς χρέωση

• 2-8 χρονών προσφέρουµε παιδικό µενού στα 

       ΜΕΝΟY:

• Εποχιακή σαλάτα ή sticks καρότου & αγγουριού

• Nuggets κοτόπουλου µε τηγανιτές πατάτες

   ή Ζυµαρικά

   ή Burger µε τηγανιτές πατάτες

• Απεριόριστα αναψυκτικά, χυµούς και νερό



your way

buff t
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ΣυνοδεύονταιΣυνοδεύονται

       BUFFET 1

Κρύα Ορεκτικά
Τζατζίκι

Τυροκαυτερή

Φάβα

Ποικιλία Τυριών & καπνιστά αλλαντικά

Ζεστά ορεκτικά
Ντοµατοκεφτέδες

Χειροποίητα Τυροπιτάκια

Ψητό Σαντορινιό κολοκύθι (µε σάλτσα από βαλσάµικο)

Χειροποίητο Spring rolls (κοτόπουλο, λαχανικά, τυρί και γλυκιά καυτερή σάλτσα) 

Σαλάτα
Σπανακόπιτα µε µπέιµπι σπανάκι, τραγανό φύλλο µε σουσάµι, ξινοµιζήθρα, φρέσκο κρεµµύδι, 

άνιθο και βινεγκρέτ εσπεριδοειδών.

Χωριάτικη Σαλάτα (ντοµάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεµµύδι, φέτα, ελιές, & κάπαρη)

Μακαρόνια Σαλάτα (πέννες, ντοµάτα, κοτόπουλο, παρµεζάνα & µαγιονέζα)

Κυρίως
Τορτελίνια Carbonara (µπέικον, φρέσκα µανιτάρια, κρέµα)

Κοτόπουλο chops (µε σάλτσα µουστάρδας και φρέσκα µυρωδικά)

Χοιρινό Σουβλάκι

Χοιρινό φιλέτο (µε σως Βινσάντο)

Ψάρι σπετσιότα (ξιφίας µε σάλτσα ντοµάτας, κρεµµύδι και µπαχαρικά)

Συνοδεύονται

Πατάτες φούρνου µε ρίγανη 

Ρύζι µε ανάµεικτα λαχανικά & saffron

                                                

Επιδόρπιο
Φρέσκα φρούτα εποχής

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ: 

Στην τιµή περιλαµβάνονται φπα, όλες οι νόµιµες επιβαρύνσεις, άσπρο τραπεζοµάντηλο και 

πάνινη πετσέτα. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στη διάθεσή σας!



ΣυνοδεύονταιΣυνοδεύονται

       BUFFET 2

Κρύα Ορεκτικά
Τζατζίκι
Τυροκαυτερή
Φάβα
Ποικιλία τυριών & πικάντικων αλλαντικών
Πατατοσαλάτα µε σολωµό

Ζεστά Ορεκτικά
Ντοµατοκεφτέδες
Χειροποίητα Τυροπιτάκια
Ψητό κολοκύθι Σαντορίνης µε σάλτσα από βαλσάµικο
Χειροποίητα Spring rolls µε κοτόπουλο, λάχανο, τυρί και γλυκόξινη σάλτσα 

Σαλάτες
Ανάµεικτη σαλάτα µε κουκουνάρι, σταφύλι, φρέσκα µυρωδικά και βινεγκρέτ βερύκοκο)
Κηπουρού (µαρούλι, κόκκινο & άσπρο λάχανο, ρόκα και σάλτσα βαλσάµικου)
Ελληνική σαλάτα (ντοµάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεµµύδι, φέτα, ελιές & κάπαρη)

Κυρίως
Ριζότο µε ποικιλία µανιταριών και τρούφα
Τορτελίνι Carbonara (µπέικον, φρέσκα µανιτάρια, κρέµα)
Μουσακά (µελιτζάνα, πατάτες, µοσχαρίσιο κιµά,τυρί, µπεσαµέλ)
Ψητό µοσχαρίσιο Burger (µε σάλτσα από γιαούρτι & µπαχαρικά)
Αρνί φούρνου (µε σάλτσα από σκόρδο & ελληνικά µυρωδικά)
Χοιρινό σουβλάκι
Ψάρι σπετσιώτα (ξιφίας µε σάλτσα ντοµάτας, κρεµµύδι και µπαχαρικά)
Μπουτάκια κοτόπουλο µε σπιτική BBQ σως
                                   
Συνοδεύονται
Πατάτες φούρνου µε ρίγανη
Ρύζι µε ανάµεικτα λαχανικά & saffron
                                                        

Επιδόρπιο

Φρέσκα φρούτα εποχής

ΤΙΜH ΚΑΤA AΤΟΜΟ: 

Στην τιµή περιλαµβάνονται φπα, όλες οι νόµιµες επιβαρύνσεις, άσπρο τραπεζοµάντηλο και 

πάνινη πετσέτα. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στη διάθεσή σας!
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ΣυνοδεύονταιΣυνοδεύονται

       BUFFET 3

Κρύα Ορεκτικά
Ποικιλία από ψωµάκια & κριτσίνια
Ποικιλία τυριών & καπνιστών αλλαντικών
Τζατζίκι
Τυροκαυτερή
Φάβα

Ζεστά Ορεκτικά
Ντοµατοκεφτέδες
Χειροποίητα τυροπιτάκια
Σαντιρινιά λευκή µελιτζάνα, ψητή µε αρωµατισµένο λάδι σκόρδου
Μανιτάρια Porto Bello (γεµιστά µε φέτα, ντοµάτα, φρέσκο κρεµµύδι και σκόρδο)
Τηγανιτές πιπεριές µε ξύδι & ελαιόλαδο
Χειροποίητα Spring rolls (µε κοτόπουλο, λαχανικά, τυρί & γλυκόξινη σάλτσα 
Ριζότο Μύδια µε saffron & κολοκύθι
Τηγανιτό καλαµάρι
Γαρίδες σαγανάκι (µε φρέσκια σάλτσα ντοµάτας και φέτα)
Ψητό χταπόδι µε ελαιόλαδο, ξύδι & ρίγανη   

Σαλάτες
Καβουροσαλάτα µε µαρούλι, φρέσκο κρεµµύδι, αβοκάντο και βινεγκρέτ λαδολέµονο

Σαλάτα “ΠΥΡΓΟΣ” 
µε µπέιµπι σπανάκι, ρόκα, ρόδι, αποξηραµένο σύκο, κουκουνάρι, µανούρι και 

γλυκιά βινεγκρέτ µπαλσάµικοΕλληνική Σαλάτα (ντοµάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεµµύδι, φέτα, 

ελιές & κάπαρη)

Κυρίως
Μουσακά (µελιτζάνα, µοσχαρίσιο κιµά, πατάτες, µπεσαµέλ & τυρί)
Κοτόπουλο chops σε µαρινάδα λευκού κρασιού και βότανα
Χοιρινό σουβλάκι
Αρνί φούρνου µε σάλτσα σκόρδου & µπαχαρικών
Σιγοβρασµµένος χοιρινός λαιµός µε σάλτσα σελινόριζας
Ξιφίας µε φρικασέ λαχανικών και µοσχολέµονο
Αστακός “Mενταγιόν” (ολόκληρος αστακός βραστός µε µαγιονέζα)

Συνοδεύονται
Πατάτες φούρνου µε ρίγανη 
Ρύζι µε ανάµεικτα λαχανικά & saffron
Φρέσκα Σαντορινιά λαχανικά στον ατµό

Επιδόρπιο
Φρέσκα φρούτα εποχής

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ:

Στην τιµή περιλαµβάνονται φπα, όλες οι νόµιµες επιβαρύνσεις, άσπρο τραπεζοµάντηλο και 
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finger food & midnight buffet

canap s



       SEVERAL OF CANAPES (35 τµχ/είδος) 

1. Μους από κρέµα τυριού µε καπνιστό σολωµό και άνηθο  

2. Μους γιαουρτιού αρωµατισµένη µε δυόσµο και καπνιστή γαλοπούλα   

3. Μους ροκφόρ µε µπέικον και καρύδια 

4. Μους Φιλαδέλφειας µε κρέµα τυριού µανούρι και µαρµελάδα βατόµουρο  

5. Αρωµατισµένη ντοµάτα µε διάφορα ελληνικά βότανα και κρέµα τυριού (κατίκι) 

6. Μους κρέµα τυριού (Φιλαδέλφεια) µε προσούτο και άνηθο 

7. Διάφορα λαχανικά µε φιλέτο τόνου 

8. Μους µαγιονέζα-µουστάρδα µε κοτόπουλο και µαϊντανό 

9. Μους ή πάστα ελιάς από αρωµατισµένες ελιές µε θυµάρι, αντζούγιες, µαιντανό 

10. Μαγιονέζα, προσούτο και κοµµάτια παρµεζάνα 

11. Αρωµατισµένο βούτυρο-παντζάρι και ζαµπόν 

12. Κρέµα τυριού (κατίκι) µε καπνιστή πέστροφα και άνηθο 

13. Πέστο βασιλικού µε ντοµάτα, µοτσαρέλα και λάδι βασιλικού 

14. Ντοµάτα κρεµµύδι, πράσινη πιπεριά και φέτα (ρίγανη-µαϊντανό) 

15. Μους φέτας µε σαλάµι d'italiano και µαϊντανό 

CANAPESCANAPESCANAPES



       HOT FINGER FOOD
       (35 τµχ/είδος) 

1.   Ντοµατοκεφτέδες 

2.   Τυροπιτάκια 

3.   Μπιφτεκάκια ή κεφτεδάκια µε σως γιαουρτιού-δυόσµο 

4.   Τορτίλια µε γέµιση µπιφτέκι κοτόπουλο, µουστάρδα και παρµεζάνα 

5.   Τορτίλια µε πανσέτα σχάρας, σάλτσα ντοµάτας ρόκα και τυρί πεκορίνο 

6.   Λουκάνικα Φρανκφούρτης µε µπέικον 
 
7.   Γαρίδες σχάρας µε γλυκόξινη σάλτσα 

8.   Κοτοµπουκιές µε σως µουστάρδας 

9.   Μύδια πανέ 

10. Λουκουµάδες φέτας µε µέλι και σουσάµι 

FINGER  FOODFINGER  FOODFINGER  FOOD
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       ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑ 750ml       ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑ 750ml

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΑΡΓΥΡΟΥ
Ασύρτικο, Αθήρι, Αϊδάνι 13 Vol
Π.Ο.Π. Σαντορίνη
Συνοδεύει ψάρι, τυριά και κρεατικά

ΑΗΔΑΝΙ ΑΡΓΥΡΟΥ
Αηδάνι 100%, 12.2 Vol
Π.Γ.Ε. Κυκλάδες
Συνοδεύει άσπρες σάλτσες,
θαλασσινά και φρούτα

ΚΤΗΜΑ ΒΑΡΕΛΙ ΑΡΓΥΡΟΥ
Ασύρτικο 100%, 13.5 Vol
Π.Ο.Π. Σαντορίνη
Από αµπελώνες 150 ετών
Συνοδεύει ψάρι και κρεατικά

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Ασύρτικο 100%, 13.5 Vol
Π.Ο.Π. Σαντορίνη
Συνοδεύει ψάρι και κρεατικά

ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ
100% Μοσχοφίλερο 11.5 Vol
Π.Ο.Π. Μαντινεία Πελοπόνησσος
Συνοδεύει άσπρες σάλτσες,
θαλασσινά και φρούτα

ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ SANTO WINES 
Επιδόρπιο κρασί 11.5 Vol.
Συνοδεύει φρούτα και τυριά

       ΡΟΖΕ ΚΡΑΣΙΑ 750ml

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΑΡΓΥΡΟY
80% Ασύρτικο, 20% Μανδηλαριά, 13 Vol
Συνοδεύει ψάρια και τυριά

ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ
Syrah 100%, 13 Vol
Bόρεια Ελλάδα
Συνοδεύει άσπρες σάλτσες, θαλασσινά, 
φρούτα

ΦΥΣΣΑΛΙΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
80% Ασύρτικο, 20% Μανδηλαριά, 13 Vol
Συνοδεύει άσπρες σάλτσες, θαλασσινά, 
φρούτα

DRINKS  L ISTDRINKS  L ISTDRINKS  L IST



        750mlKOKKINA ΚΡΑΣΙΑ

ΚΤΗΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΣ
90% Μανδηλαριά, 10%, Μαυροτράγανo, 12.8 Vol
Π.Γ.Ε. Κυκλάδες
Συνοδεύει κρέατα, τυριά

ΜΑΥΡΟΤΡΑΓΑΝΟ
Μαυροτράγανο 100%, 14 Vol
Συνοδεύει κρέας, κοκκινες σάλτσες, τυριά

ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΜΑΝΤΗΛΑΡΙΑ
Μαντηλαριά 100%, 14 Vol
Π.Γ.Ε. Κυκλάδες

ΓΑΒΑΛΑ ΞΕΝΟΛΟΟ
Μαυροτράγανο, Βουδόµατο, Αθήρι, 12 Vol
Π.Γ.Ε. Κυκλάδες
Συνοδεύει κρέας, κοκκινες σάλτσες, τυριά

ΣΚΟΥΡΑΣ ΜΕΓΑΣ ΟΙΝΟΣ
20% Cabernet Sauvignon, 80% Αγιωργίτικο, 13.5 Vol
ΠΓΕ Πελοπόννησος
Συνοδεύει κρέας, πικάντικους µεζέδες και τυριά

       XYMΑ ΚΡAΣΙΑ 1000ml

Λευκό

Ροζέ

Κόκκινο

Ποτήρι

       ΣΑΜΠΑΝΙΕΣ

Καϊρ Μπρουτ

Moschato D'asti

Santo Λευκός Αφρώδης Οίνος brut

Prosecco ποτήρι

DRINKS  L ISTDRINKS  L ISTDRINKS  L IST



       750mlΓΑΛΛΙΚΕΣ ΣΑΜΠΑΝΙΕΣ 

Μοέτ Σαντόν Μπρουτ

Veuve Clicquot

Μοέτ Σαντόν ντοµ Περινιόν

       ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ

Ποτά

Σπέσιαλ ποτά

Κοκτέιλ

Premium ποτά

       ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΦΙΑΛΗ 750ml

Απλή φιάλη
     
Σπέσιαλ φιάλη

Premium φιάλη

       ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Aναψυκτικά διάφορα

Ανθρακούχο Νερό

DRINKS  L ISTDRINKS  L ISTDRINKS  L IST





info@pyrgos-santorini.com+30 22860 31346 + 30 22860 32190 www.pyrgos-santorini.com

PyrgosRestaurant Santorini santorinipyrgos_restaurant PyrgosPestaurant
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