
Για την όρεξη 

Κρύα 

 Τζατζίκι παραδοσιακό σπιτικό .................................. 3,00 

 Τυροκαυτερή σπιτική ................................................ 3,00 

 Φέτα με λάδι και ρίγανη ........................................... 3,00 

Ζεστά 

 Ψωμί με λάδι και ρίγανη/άτομο ............................... 0,50 

 Φέτα ψητή με ντομάτα και πιπεριά ......................... 5,00 

 Φέτα με σουσάμι & μέλι ........................................... 5,00 

 Σαγανάκι .................................................................... 5,00 

 Πατάτες τηγανητές με αλάτι και ρίγανη ................... 3,20 

 Πατάτες τηγανητές με σως ή τυρί ............................. 3,50 

 Πατάτες τηγανητές με αυγά...................................... 5,50 

 Καγιανάς με ντομάτα, αυγά και φέτα ....................... 6,00 

 Καγιανάς παραδοσιακός Πηγής ................................ 7,00 

 Κολοκυθάκια τηγανητά ............................................. 4,00 

 Μελιτζάνες τηγανητές ............................................... 4,00 

 Πιπεριές με λαδόξιδο ................................................ 4,00 

 Ψητά λαχανικά σχάρας ............................................. 6,00 

 Μανιτάρια πλευρώτους ...........................................  6,50 

 Τυροπιτάρα παραδοσιακή ........................................ 7,50 

 Τηγανόψωμο παραδοσιακό ...................................... 7,50 

 Τυροκροκέτες χειροποίητες Πηγής ........................... 5,50 

 Κολοκυθοκεφτέδες χειροποίητοι Πηγής .................. 5,50 

 Λουκάνικο πράσο ...................................................... 6,00 

 Λουκάνικο καυτερό ................................................... 6,00 

 Χοιρινή Τηγανιά σβησμένη με κρασί ........................ 7,50 

 Χοιρινή Τηγανιά σβησμένη με κρασί & φέτα ........... 7,50 

 Κοτόπουλο Τηγανιά σβησμένη με κρασί .................. 7,50 

 Κοτόπουλο Τηγανιά σβησμένη με κρασί & φέτα ..... 7,50 

 Ανάμικτή με λουκάνικο σβησμένη με κρασί ............ 8,00 

Κάτι για να γλιστράει 

Σαλάτες 

 Ντάκος με φρέσκια ντομάτα και φέτα ......................6,00 

 Καίσαρα με κοτόπουλο .............................................7,00 

 Σπέσιαλ Πηγής με μελωμένο balsamiko ...................7,50 

 Ρόκα με σπανάκι ........................................................7,50 

 Χρωματική Πανδαισία, πολύχρωμη Σαλάτα με χάντρες 

ροδίου καρύδια & τυρί ..............................................8,00 

 Χριστουγεννιάτικη Πανδαισία με χάντρες ροδιού με 

σταφίδες και γαλοπούλα ...........................................8,50 

Κάτι στα Κάρβουνα ή την Σούβλα – Μερίδες 

 Μπιφτέκι συνταγή Πηγής 2τμχ..................................9,00 

(πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, σως μπάρμπεκιου) 

 Γαλοπούλα γεμιστή με κιμά και κάστανο .............. 10,00 

 Κοτόπουλο γεμιστό με κιμά και κάστανο .............. 10,00 

 Πανσέτα γεμιστή με δαμάσκηνο & κάστανο  ........ 10,00 

(πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, με σως μπάρμπεκιου) 

 Μοσχαρίσια μπριζόλα ............................................ 12,00 

(πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι, με σως μπάρμπεκιου) 

 Κοντοσούβλι ..............................................................8,00 

(πατάτες, με μουστάρδα) 

 Γουρνοπούλα .............................................................9,00 

(πατάτες, με μουστάρδα) 

 Προβατίνα παϊδάκια ..................................................9,00 

(πατάτες, με μουστάρδα) 

 Αρνί παϊδάκια ......................................................... 12,00 

(πατάτες, με μουστάρδα) 

Με το κιλό στην σχάρα ή στην σούβλα 

 Κοτόπουλο σούβλας ............................................... 15,00 

 Κοτόπουλο παϊδάκια .............................................. 15,00 

 Κοντοσούβλι χοιρινό .............................................. 28,00 

 Γουρνοπούλα .......................................................... 28,00 

 Προβατίνα παϊδάκια ............................................... 28,00 

 Αρνί σούβλας .......................................................... 32,00 

 Αρνί παϊδάκια ......................................................... 32,00 

 

 

 

Κάτι για την παρέα 

 Ποικιλία Κρεάτων 2 ατόμων ................................... 20,00  

(Πανσέτα, Μπιφτέκι, Κοτόπουλο, Λουκάνικο, πατάτες 

σως μπάρμπεκιου) 

 Ποικιλία Κρεάτων 4 ατόμων ................................... 40,00 

 (Πανσέτα, Μπιφτέκι, Κοτόπουλο, Λουκάνικο, Γύρο, 

πατάτες, διάφορες σως)  

 Ποκιλία Σούβλας 2ατόμων ..................................... 24,00 

Ποικιλία Σούβλας 4 ατόμων ................................... 48,00 

  

Αναψυκτικά ως έχουν 

 Όλα τα αναψυκτικά 1.5€ 

 

Μπύρες 

 Όλες οι μπύρες 3€ 

Κρασιά – 1lt 

 Λευκό Chardonnay .................................................... 8,00 

 Ροζέ Ζίτσα .................................................................. 8,00 

 Κόκκινο Cabernet ...................................................... 8,00 

 Ημίγλυκο κόκκινο ...................................................... 8,00 

Οινοπνευματώδη 

 Τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο 200ml ............................ 6,00 

 Ρακί 200ml................................................................. 6,00 

 Ρακόμελο 200ml ....................................................... 8,00 

 Ούζο200ml ................................................................ 6,00 

 Ουίσκι ποτήρι ............................................................ 5,00 

 Ουίσκι φιάλη ........................................................... 50,00 

 Johnnie Black ........................................................... 80,00 

Νερό Ζαγόρι 1lt ............................................................... 1,00 

 


