
MENU



Ψωµί- Dip 1.50€ Bread - Dip

Τζατζίκι

Φάβα Σαντορίνης

Τοµατοκεφτέδες µε ντιπ γιαουρτιού 
αρωµατισµένο µε δυόσµο

Φέτα σε φύλλο κρούστας µε µέλι

Μανούρι ψητό
µε µαρµελάδα από σαντορινιό 

τοµατάκι & σουσάµι

Μελιτζάνα ψητή (Σαντορίνης) 
µε κρέµα τυριού, 

καρύδι & σκόρδο

Συκώτι µοσχαρίσιο τηγανιά, 
σβησµένο µε κρασί & µυρωδικά

Λουκάνικο χωριάτικο

Πατάτες τηγανητές   

Πατάτα σπαστή µε σύγκλινο και 
κρέµα από καπνιστό τυρί Μετσόβου

 

Σολοµός µαριναρισµένος µε βότανα, 
βινεγκρέτ εσπεριδοειδών & τσάτνεϊ 

φρούτων

Καλαµάρι τηγανητό

Χταπόδι σχάρας

Ποικιλία ντόπιων ψητών λαχανικών
µε θυµάρι, ούζο & ψητό χαλούµι 

6.00€ Tzatziki 

Fava, Santorinian yellow split peas

Fried tomato balls with yogurt & 
mint dip  

Fillo wrapped Feta with honey

Manouri grilled greek cheese
with jam from santorini’s cherry 
tomatoes & sesame seeds

Grilled Eggplant (from Santorini)
with cream cheese, 
garlic & walnuts

Pan fried beef liver, finished with 
wine & herbs

Traditional greek sausage

French fries

Fried Potato rocks with cured  pork 
and smoked cheese sauce from 
metsovo 

Marinated Salmon with herbs, 
citrus vinaigrette & fruit chutney

Fried calamari

Grilled octopus

Variety of grilled vegetables 
with thyme, ouzo & grilled haloumi 
cheese

7.50€

8.00€

8.00€

8.50€

8.00€

13.00€

9.00€

6.00€

10.00€

16.00€

12.50€

19.00€

17.00€



12.00€Λιγκουίνι καρµπονάρα, πανσέτα, 
φρ. µανιτάρια & 
κρέµα γάλακτος

Ριζότο µε ποικιλία µανιταριών, 
κρέµα κολοκύθας & τρούφα 

Σκουφιχτά µε σιγοµαγειρευµένο 
µοσχαρίσιο µάγουλο, 

λιαστή ντοµάτα και καπνιστό 
τυρί Μετσόβου

Ριζότο γαρίδα µε µαστίχα Χίου

Κριθαρότο Καραβιδόψιχας
µε σάλτσα ντοµάτας, φρέσκο 

κρεµµύδι, τρούφα, bisque, 
ντοµατίνι

Με το κιλό

Γαριδοµακαρονάδα 2-4 άτοµα

Αστακοµακαρονάδα 2-4 άτοµα

Linguine carbonara, with pork 
pancetta, fresh mushrooms & 
cream

Risotto with mushrooms, pumpkin 
cream & truffle

“Skioufihta” Cretan pasta with 
slow cooked veal cheeks, sun 
dried tomato and smoked cheece 
from Metsovo
 
Shrimp risotto with Chios mastic

Orzo with crayfish 
with tomato salsa, fr. onion, truffle
bisque, cherry tomatoes

Per kilo

Shrimp spaghetti 2-4 pers.

Lobster spaghetti 2-4 pers.

11.00€Ελληνική
µε ντοµάτα, αγγούρι, πιπεριές, ελιές, 

κάπαρη, κρεµµυδι και φέτα 

Πύργος
µε µπέιµπι σπανάκι, ρόκα, ρόδι, 

αποξηραµένο σύκο, κουκουνάρι, 
µανούρι και γλυκιά 

βινεγκρετ βαλσαµικό  
 

Ψητό κατσικίσιο τυρί
ανάµεικτη σαλάτα µε κουκουνάρι, 

σταφύλι, φρέσκα 
µυρωδικά και βινεγκρέτ βερύκοκο

Greek salad 
with tomato, cucumber, peppers, 
olives, capers, onion and feta cheese 

Pyrgos salad
with baby spinach, rocket, 
pomegranate, dried fig, pine nuts, 
manouri cheese and sweet balsamic 
vinaigrette

Roasted goat cheese
mixed salad with pine nuts, 
grapes, fresh herbs and 
apricot vinaigrette 

13.00€

14.00€

14.00€

17.00€

20.00€

70.00€

130.00€

24.00€



Μαριναρισµένο φιλέτο κοτόπουλο 
σχάρας µε πατάτες τηγανιτές

Μοσχαρίσιο µπιφτέκι σχάρας, µε 
πατάτες τηγανητές & ντιπ 

γιαουρτιού

Παϊδάκια γάλακτος µερίδα  µε 
πατάτες τηγανητές

Χοιρινή Τόµαχωκ σχάρας, µε 
πατάτες pont neuf, πουρέ καρότο µε 

κάρυ και αρωµατικό βούτυρο 

Αρνίσια παιδάκια γάλακτος το κιλό

Ποικιλία κρεατικών 2 ατόµων

Μοσχαρίσια Γάλακτος Τόµαχωκ 
1100-1200γρ. 2ατόµων

µε πατάτες pont neuf

Καλαµάρι σχάρας 
µε πράσινη σαλάτα

Γαρίδες σχάρας µε πράσινη σαλάτα 
& βινεγκρετ λαδολέµονο

Τσιπούρες - Γλώσσα µε το κιλό

Φαγκρί - Μπαρµπούνια µε το κιλό

Αστακός µε το κιλό

Ανάµεικτα θαλασσινά για 2 άτοµα
καλαµάρι, γαρίδες, ψάρι ηµέρας, 

µύδια, σολοµός 

Grilled marinated chicken fillet, 
with french fries

Beef burger patty, with french fries 
& yogurt dip

Lamb chops with french fries

Grilled Pork tomahawk, with pont 
neuf potatoes, carrot-curry purée 
and aromatic butter 

Lamb chops per kilo with french 

Mixed grill for 2 pers. 

Veal tomahawk 
1100-1200gr. for 2 persons
with pont neuf potatoes

Grilled calamari 
with green salad

Grilled shrimps with green salad 
& lemon vinaigrette 

Gilthead sea bream - Sole fish
per kilo

Sea bream - Red Mullets per kilo

Lobster per kilo

Mixed seafood for 2 pers.
squid, shrimp, catch of the day, 
mussels, salmon

14.00€

pork belly strips, chicken,
beef burger patties, sausages, 
lamb chops, french fries, 
grilled pita bread  

πανσέτες χοιρινές, κοτόπουλο, 
µπιφτέκια, λουκάνικα, παϊδάκια, 
πατάτες τηγανιτές, πίτες σχάρας 

13.50€

17.00€

18.00€

40.00€

38.00€

63.00€

23.00€

19.00€

65.00€

75.00€

120.00€

82.00€



Λαβράκι σωτέ, µε φρικασέ 
λαχανικών & µοσχολέµονο 

Φιλέτο σολοµού, µε αρωµατικό 
πλιγούρι & σαλτσα πορτοκάλι µε 

λικέρ µαστίχας

Καραµελωµένο κοτόπουλο µε 
πιπεριές, σουσάµι, πατάτες νέας γης 

& κρέµα τυριού

Φιλέτο χοιρινό σαγανάκι, µε κρέµα 
φέτας, θυµάρι & πατάτες νέας γης

 Μπούτι αρνί τυλιγµένο σε µπόλια, 
µε σάλτσα µουστάρδας, πατάτες 

νέας γης, µελιτζάνα ψητή & 
γιαούρτι µε δυόσµο

Αρνάκι “Κλέφτικο”
σε λαδόκολλα µε διάφορα ντόπια 
λαχανικά & λιωµένο κεφαλοτύρι

Μενταγιόν χοιρινού µε Βινσάντο
φιλέτο χοιρινό µε σάλτσα από 

λιαστό κρασί Βινσάντο, µανιτάρια, 
κουκουνάρι, δεντρολίβανο & 

πατάτες νέας γης

Μοσχαρίσιο φιλέτο σχάρας, µε 
πατάτες νέας γης & σάλτσα 

µανιταριών
 

Ταλιάτα Μοσχαρίσια ψηµένη σε 
χοντρό αλάτι, κόκκους πιπεριού & 

µυρωδικά, µε πατάτες τηγανητές

Μουσακάς
µε µοσχαρίσιο κιµά, λευκή 

µελιτζάνα, κολοκύθια &
 τηγ. πατάτες

Sea bass, with vegetables 
fricassee & lime 

Salmon fillet, with aromatic bulgur 
& orange sauce with mastic liqueur 

Caramelized chicken, with peppers, 
sesame, baby potatoes & cheese 
cream

Pork fillet "saganaki", with feta 
cheese cream & baby potatoes

Lamb leg in lace fat, with mustard 
sauce, baby potatoes, roasted 
eggplant & yogurt-mint dip

Lamb “Klestiko”
cooked in wax paper with various 
local vegetables & cheese

Pork medallions with Vinsanto
pork fillet with sundried wine 
Vinsanto sauce, mushrooms, 
pine nuts, rosemary & baby 
potatoes

Grilled beef fillet, with baby 
potatoes & mushroom sauce 

Veal Tagliata, baked on thick salt, 
pepper grains & herbs, with french 
fries 

Greek Moussaka Special
with minced beef, 
white eggplant, zucchini & french 
fries

20.00€

22.00€

18.00€

20.00€

24.00€

23.00€

22.00€

31.00€

37.00€

15.00€



Γεύσεις: Σοκολάτα, Βανίλια

Φρούτα εποχής

Φρουτοσαλάτα 2 ατόµων

Σοκολατόπιτα µε παγωτό

Cheesecake
µε σπιτική µαρµελάδα 

Various Flavours: Chocolate, Vanilla,

Seasonal fruit

Fruit salad 2 persons

Αναψυκτικά διάφορα

Χυµός πορτοκάλι φυσικός

Ανθρακούχο νερό 250ml

Ανθρακούχο νερό 750ml

Ζαγόρι 1Lt

Various refreshments

Fresh orange juice

Sparkling water 250ml

Sparkling water 750ml

Zagori 1Lt

Chocolate cake with ice cream

Cheesecake
with homemade marmelade

Cheesecake /family/
µε σπιτική µαρµελάδα 

Cheesecake /family/
with homemade marmelade

7.00€

6.00€

12.00€

3.00€

5.00€

4.00€

7.00€

3.00€

8.00€

8.50€

17.00€

Μαύρο, Πράσινο

Ελληνικός καφές

Εσπρέσσο

Καπουτσίνο

Νες καφέ

Νες καφέ φραπέ

Freddo espresso

Black, Green

Greek coffee

Espresso

Cappuccino

Nes cafe

Nes cafe frappe (iced)

Freddo espresso

3.00€

2.50€

3.00€

4.00€

3.50€

3.50€

4.00€

Μπανόφι Banofee8.00€

Τιραµισού σοκολάτας Chocolate Tiramisu8.50€



ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 4 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

THE RESTAURANT HAS 4 HALLS AVAILABLE FOR EVENTS.

ASK FOR INFORMATION.

Αγορανοµικός Υπεύθυνος: Δεναξάς Νικόλαος

Στις σαλάτες χρησιµοποιούµε Ελαιόλαδο. Τηγανίζουµε σε Ηλιέλαιο-Φοινικέλαιο

Η φέτα µας είναι ελληνική

General Manager: Nikolaos Denaxas
For our food we use Olive Oil. We fry in Sunflower & Palm Oil

Feta cheese is Greek

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ

ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

(ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)

CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT

HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT – INVOICE)

www.pyrgos-santorini.com

• Εµφιαλωµένο λάδι 100ml / • Bottled Oil 100ml

GASTRONOMY
 OF SANTORINI

Στις τιµές συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες επιβαρύνσεις.
Prices include all legal charges.




