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Ζεστά Ορεκτικά
Συνδυάστε τα ζεστά ορεκτικά 
με τις μερίδες ή τις σαλάτες σας

Πίτα..... 0,50€
Χειροποίητη πίτα σταρένια ή ολικής στη 
σχάρα, αλάτι και ρίγανη

Καπίρα..... 1,50€ 
Έξι φέτες φρεσκοψημένο ψωμί στη σχάρα, 
Σαμιώτικο ελαιόλαδο, αλάτι και ρίγανη

Καπίρα Γκάρλικ..... 1,80€ 
Έξι φέτες φρεσκοψημένο ψωμί στη σχάρα, 
Σαμιώτικο ελαιόλαδο σκόρδου, αλάτι & ρίγανη

Πατάτες τηγανητές..... 3,50€ 
Φρέσκες τηγανητές πατάτες με αλάτι & ρίγανη  

Πατάτες τηγανητές 
με σάλτσα & τυρί..... 5,00€ 
Φρέσκες τηγανητές πατάτες με χειροποίητη 
κόκκινη σάλτσα, γραβιέρα Σάμου και ρίγανη 

Πατάτες τηγανητές 
με μπέικον & τυρί..... 5,50€ 
Φρέσκες τηγανητές πατάτες, γραβιέρα 
Σάμου, μπέικον και κόκκινη πάπρικα

Πατάτες τηγανητές με γύρο..... 6,00€ 
Φρέσκες τηγανητές πατάτες, γύρο της 
επιλογής σας, σως μαγιονέζας, κρεμμύδι, 
πικάντικη πάπρικα

Καπνιστό λουκάνικο σχάρας..... 5,60€ 
Χειροποίητο καπνιστό χοιρινό λουκάνικο 
στη σχάρα, κρεμμύδι, χειροποίητη πίτα, 
σάλτσα μουστάρδας

Πατάτα ψητή..... 2,50€ 
Φρεσκοψημένη πατάτα, Σαμιώτικο ελαιόλαδο, 
μαϊντανό, αλάτι και τριμμένο πιπέρι

Πατάτα ψητή Γκάρλικ..... 3,00€ 
Φρεσκοψημένη πατάτα, Σαμιώτικο 
ελαιόλαδο σκόρδου, μαϊντανό, αλάτι και 
τριμμένο πιπέρι

Μαστέλο Χίου..... 6,00€ 
Ψητό μαστέλο Χίου στη σχάρα 
με σπιτική μαρμελάδα τομάτας

Κροκέτες τυριών..... 5,80€ 
Τραγανές κροκέτες φυτικών τυριών με 
μαρμελάδα τομάτας και μαϊντανό

Κολοκυθοκεφτέδες..... 5,30€ 
Τραγανοί κολοκυθοκεφτέδες* με σάλτσα 
γιαουρτιού ή φυτική μαγιονέζα και μαϊντανό

Ψητά λαχανικά..... 4,60€ 
Φρέσκα και μαριναρισμένα λαχανικά στη 
σχάρα, τριμμένο καρύδι, σως γιαουρτιού, 
σάλτσα βαλσάμικου

Κρύα Ορεκτικά 
Απολαύστε τα παραδοσιακά 
κρύα μας ορεκτικά

Φέτα.......... 3,50€ 
Φέτα, φρεσκοκομμένο πιπέρι, ρίγανη 
και Σαμιώτικο ελαιόλαδο

Τζατζίκι..... 3,50€
Χειροποίητο τζατζίκι με Ελληνικό 
στραγγιστό γιαούρτι

Τυροσαλάτα..... 3,50€
Αλοιφή από ποικιλία τυριών

Τυροκαυτερή..... 3,50€ 
Αλοιφή από ποικιλία τυριών με τόνους 
κόκκινης καυτερής πιπεριάς

Ποικιλία αλοιφών.....3,80€ 
Τζατζίκι, τυροκαυτερή, σως γιαουρτιού, 
δυο χειροποίητες πίτες, ελαιόλαδο 
σκόρδου, αλάτι και ρίγανη

Σαλάτες
Όλες οι σαλάτες παρασκευάζονται με την 
παραγγελία σας ώστε να διατηρούν τα 
θρεπτικά τους στοιχεία.  

Μαρούλι..... 5,00€ 
Μαρούλι, αγγούρι, κρεμμύδι, κρουτόν, 
ελαιόλαδο Σάμου, σάλτσα βαλσάμικου 

Τομάτας..... 5,50€ 
Τομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, 
πιπεριά, ελιές, κάππαρη, μαϊντανό, 
ελαιόλαδο Σάμου

Ελληνική..... 6,50€ 
Τομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, ελιές, 
φέτα, κάππαρη, μαϊντανό, ελαιόλαδο Σάμου

Κρητική..... 6,50€ 
Κρίθινα Κρητικά παξιμάδια, τριμμένη 
τομάτα, φέτα, κάππαρη, μαϊντανό, 
ελαιόλαδο Σάμου

Κοτόπουλο..... 7,50€ 
Μαρούλι, αγγούρι, ψητό φιλέτο 
κοτόπουλο, κρουτόν, γραβιέρα Σάμου, 
σως μαγιονέζας

Γκάρλικ..... 9,00€ 
Μαρούλι, αγγούρι, φρέσκα μανιτάρια, 
παξιμάδι, μαστέλο Χίου, καρύδι, 
σάλτσα βαλσάμικου

Παντζάρι..... 5,00€
Παντζάρια σε φέτες, τριμμένο καρύδι, 
δροσερή σάλτσα γιαουρτιού, 
ελαιόλαδο Σάμου



Ποικιλίες
Ποικιλία κρεατικών μικρή..... 19,00€ 
Σουβλάκι χοιρινό 2 τεμ., σουβλάκι κοτόπουλο 2 τεμ., μπιφτέκι, χοιρινό 
λουκάνικο καπνιστό, δύο χειροποίητες πίτες, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι

Ποικιλία κρεατικών μεγάλη..... 34,00€
Σουβλάκι χοιρινό 3 τεμ., σουβλάκι κοτόπουλο 3 τεμ., μπιφτέκι 2 τεμ., 
λουκάνικο 2 τεμ., δύο χειροποίητες πίτες, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, 
σάλτσα μουστάρδας

Ποικιλία κρεάτων Γκάρλικ..... 34,00€ 
Παϊδάκια προβατίνας, πανσετάκια χοιρινά, κοψίδια κοτόπουλου, 
μπιφτέκι, καπίρα με ελαιόλαδο σκόρδου, ψητά λαχανικά, σως γιαουρτιού, 
σάλτσα μουστάρδας

Σκεπαστές
Σκεπαστή χοιρινό ή κοτόπουλο..... 6,90€ 
Χειροποίητη πίτα, γύρος της επιλογής σας, γραβιέρα Σάμου, ντομάτα, 
κρεμμύδι, σως μαγιονέζας, πατάτες τηγανητές

Σκεπαστή Γίγας χοιρινό ή κοτόπουλο..... 9,90€ 
Χειροποίητη πίτα, γύρος της επιλογής σας, γραβιέρα Σάμου, ντομάτα, 
κρεμμύδι, σως μαγιονέζας, πατάτες τηγανητές

Σκεπαστή Vegan απλή ή Γίγας ..... 6,90€ - 9,90€
Χειροποίητη πίτα, μπιφτέκι λαχανικών*, φυτική μαγιονέζα, μουστάρδα, 
ντομάτα, κρεμμύδι, μαρούλι, πατάτες τηγανητές

Burgers
Κλασικό..... 6,00€ 
Φρέσκο ψωμάκι, χειροποίητο μοσχαρίσιο μπιφτέκι, ντομάτα, 
κρεμμύδι, μαγιονέζα, φρέσκες πατάτες τηγανητές

Μπέικον..... 7,50€
Φρέσκο ψωμάκι, χειροποίητο μοσχαρίσιο μπιφτέκι, καπνιστό μπέικον, 
ντομάτα, κρεμμύδι, μαγιονέζα, κέτσαπ, μουστάρδα, φρέσκες πατάτες 
τηγανητές

Ελληνικό..... 7,50€ 
Φρέσκο ψωμάκι, χειροποίητο μοσχαρίσιο μπιφτέκι, γραβιέρα Σάμου, 
χειροποίητη μαρμελάδα ντομάτας, κρεμμύδι, σως γιαουρτιού, φρέσκες 
πατάτες τηγανητές

Φιλέτο κοτόπουλο..... 7,50€ 
Φρέσκο ψωμάκι, ζουμερό φιλέτο κοτόπουλο, ντομάτα, κρεμμύδι, σως 
μαγιονέζας, πικάντικη πάπρικα, φρέσκες πατάτες τηγανητές

Crispy κοτόπουλο..... 7,50€ 
Φρέσκο ψωμάκι, τραγανό φιλέτο κοτόπουλο*, γραβιέρα Σάμου, 
ντομάτα, μαγιονέζα, μουστάρδα, φρέσκες πατάτες τηγανητές

Crispy Vegan..... 7,50€ 
Φρέσκο ψωμάκι, τραγανό μπιφτέκι λαχανικών*, 
ντομάτα, κρεμμύδι, φυτική μαγιονέζα, μουστάρδα, 
φρέσκες πατάτες τηγανητές



Μισό ή ολόκληρο κοτόπουλο 
σχάρας..... 9,90€ - 18,90€
Ένα ή μισό κοτόπουλο σχάρας άνευ οστού 
ολόκληρο ή κοψίδια, κρεμμύδι, μαϊντανό, 
σάλτσα μουστάρδας

Μισό ή ένα κιλό 
παϊδάκια προβατίνας..... 15,90€ - 29,90€
Παϊδάκια προβατίνας στην σχάρα, χειροποίητη 
πίτα, κρεμμύδι, σως γιαουρτιού, ψητά λαχανικά

Μπριζολάκια χοιρινού..... 9,00€ 
Ζουμερά μπριζολάκια χοιρινού λαιμού 
στη σχάρα, χειροποίητη πίτα, σάλτσα 
μουστάρδας, ψητά λαχανικά 
ή πατάτες τηγανητές

Πανσετάκια χοιρινού..... 9,50€ 
Τραγανά πανσετάκια χοιρινού στη σχάρα, 
χειροποίητη πίτα, σάλτσα μουστάρδας, ψητά 
λαχανικά ή πατάτες τηγανητές

Κεμπάπ γιαουρτλού..... 10,90€ 
Τρία χειροποίητα κεμπάπ πολίτικο, χειροποίητη 
πίτα, φρέσκια σάλτσα ντομάτας, κρεμμύδι, 
σάλτσα γιαουρτιού, πάπρικα καυτερή

Κεμπάπ..... 9,90€ 
Τρία χειροποίητα κεμπάπ πολίτικο, χειροποίητη 
πίτα, κρεμμύδι, ψητά λαχανικά, πάπρικα καυτερή

Μπιφτέκι..... 9,00€ 
Δύο χειροποίητα μοσχαρίσια μπιφτέκια,  
χειροποίητη πίτα, σάλτσα μουστάρδας, ψητά 
λαχανικά ή πατάτες τηγανητές

Μερίδες - Ψητά της ώρας 
Τα ψητά της ώρας παρασκευάζονται καθημερινά από φρέσκο κρέας με παραδοσιακές Ελληνικές συνταγές.



Φιλέτο ή μπούτι κοτόπουλου..... 9,00€ 
Ζουμερό φιλέτο ή μπούτι κοτόπουλου άνευ 
οστού, χειροποίητη πίτα, σάλτσα μουστάρδας, 
ψητά λαχανικά ή πατάτες τηγανητές

Φιλέτο κοτόπουλου πανέ..... 9,50€ 
Τραγανό παναρισμένο φιλέτο κοτόπουλου*, 
ντομάτα, χειροποίητη πίτα, σως μαγιονέζας, 
πατάτες τηγανητές

 Χοιρινό Σνίτσελ πανέ..... 9,90€ 
Ζουμερό χοιρινό σνίτζελ*, ντομάτα, 
χειροποίητη πίτα, σως μαγιονέζας, 
πατάτες τηγανητές

Σουβλάκι χοιρινό..... 9,90€ 
Τρία σουβλάκια χοιρινό, χειροποίητη πίτα, 
μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, πατάτες 
τηγανητές

Σουβλάκι κοτόπουλο..... 9,90€ 
Τρία σουβλάκια κοτόπουλο, χειροποίητη πίτα, 
ντομάτα, κρεμμύδι, σως μαγιονέζας, πατάτες 
τηγανητές

Γύρος χοιρινός..... 9,50€ 
Ζουμερός γύρος χοιρινός*, 
χειροποίητη πίτα, ντομάτα, κρεμμύδι, 
τζατζίκι, πατάτες τηγανητές

Γύρος κοτόπουλο..... 9,50€ 
Ζουμερός γύρος κοτόπουλο*, χειροποίητη πίτα, 
ντομάτα, κρεμμύδι, σως μαγιονέζας, πατάτες 
τηγανητές

Μπιφτέκι λαχανικών..... 8,90€ 
Τραγανά μπιφτέκια λαχανικών*χειροποίητη πίτα, 
τομάτα, κρεμμύδι, φυτική μαγιονέζα ή σάλτσα 
γιαουρτιού, μουστάρδα, τηγανητές πατάτες
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Τυλιχτά & Σάντουιτς     
Επιλέξτε πίτα κλασική ή ολικής από 3.30€. 
Γίγας από 5.70€ ή φρέσκο ψωμάκι από 4.70€.

Σουβλάκι Χοιρινό..... 3,30€
Χειροποίητη πίτα, χειροπ. σουβλάκι χοιρινό, τζατζίκι, 
τομάτα, κρεμμύδι, πατάτες

Σουβλάκι Κοτόπουλο..... 3,30€
Χειροποίητη πίτα, χειροπ. σουβλάκι κοτόπουλο, σως 
μαγιονέζας, μαρούλι, τομάτα, πατάτες

Κεμπάπ Πολίτικο..... 3,50€
Χειροποίητη πίτα, χειροπ. κεμπάπ πολίτικο, κόκκινη 
σάλτσα, σάλτσα γιαουρτιού, τομάτα, κρεμμύδι, μαϊντανό

Κλασικό Ελληνικό..... 3,50€
Χειροποίητη πίτα, χειροπ. σουβλάκι χοιρινό, κόκκινη 
σάλτσα, τζατζίκι, τομάτα, κρεμμύδι, μαϊντανό

Λουκάνικο..... 3,30€
Χειροποίητη πίτα, φρέσκο λουκάνικο, σάλτσα γιαουρτιού, 
μουστάρδα, μαρούλι, τομάτα, κρεμμύδι

Μπιφτέκι..... 3,50€
Χειροποίητη πίτα, χειροπ. μπιφτέκι, σάλτσα γιαουρτιού, 
μουστάρδα, μαρούλι, τομάτα, κρεμμύδι

Γύρος Χοιρινός..... 3,30€
Χειροποίητη πίτα, γύρος χοιρινός*, τζατζίκι, τομάτα, 
κρεμμύδι, πατάτες

Γύρος Κοτόπουλο..... 3,30€
Χειροποίητη πίτα, γύρος κοτόπουλο*, σως μαγιονέζας, 
μαρούλι, τομάτα, πατάτες

Πανσέτα χοιρινή..... 3,30€
Χειροποίητη πίτα, πανσετάκια χοιρινού, τζατζίκι, τομάτα, 
κρεμμύδι, πατάτες

Κοτόπουλο φιλέτο..... 3,30€
Χειροποίητη πίτα, ζουμερό φιλέτο κοτόπουλο, σως 
μαγιονέζας, τομάτα, κρεμμύδι, πατάτες

Κοτόπουλο πανέ..... 3,50€
Χειροποίητη πίτα, φιλέτο κοτόπουλο πανέ*, μαγιονέζα, 
μουστάρδα, τομάτα, κρεμμύδι, πατάτες

Κοτομπέικον..... 3,30€
Χειροποίητη πίτα, χειροπ. σουβλάκι κοτόπουλο, μπέικον, 
σως μαγιονέζας, μαρούλι, τομάτα, πατάτες

Φέτα & Λαχανικά..... 3,30€
Χειροποίητη πίτα, ψητά λαχανικά, φέτα, σάλτσα 
γιαουρτιού, τομάτα, κρεμμύδι, πατάτες

Κολοκυθοκεφτές Vegie ή Vegan..... 3,30€
Χειροποίητη πίτα, κολοκυθοκεφτέδες*, φυτική μαγιονέζα ή 
σάλτσα γιαουρτιού, μουστάρδα, τομάτα, κρεμμύδι, πατάτες

Λαχανικών Vegie ή Vegan..... 3,30€
Χειροποίητη πίτα, ψητά λαχανικά, φυτική μαγιονέζα ή 
σάλτσα γιαουρτιού, μουστάρδα, τομάτα, κρεμμύδι, πατάτες

Μπιφτέκι Λαχανικών Vegie ή Vegan..... 3,50€
Χειροποίητη πίτα, μπιφτέκι λαχανικών*, φυτική μαγιονέζα ή 
σάλτσα γιαουρτιού, μουστάρδα, τομάτα, κρεμμύδι, πατάτες

Τεμάχια 
Απολαύστε τα χειροποίητα σουβλάκια και κιμάδες που 
παρασκευάζουμε καθημερινά για εσάς.

Σουβλάκι Χοιρινό..... 2,00€ 
Ζουμερό χειροποίητο σουβλάκι χοιρινό, 
ψημένο ψωμί, λεμόνι

Σουβλάκι Κοτόπουλο..... 2,00€ 
Ζουμερό χειροποίητο σουβλάκι κοτόπουλο, ψημένο 
ψωμί, λεμόνι

Κεμπάπ πολίτικο..... 2,50€ 
Χειροποίητο πολίτικο κεμπάπ με φρέσκο αρνίσιο & 
μοσχαρίσιο κιμά

Καπνιστό λουκάνικο..... 2,00€ 
Καπνιστό χοιρινό λουκάνικο

Μπιφτέκι..... 2,50€ 
Χειροποίητο μπιφτέκι με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά

Σουβλάκι Λαχανικών..... 1,90€ 
Χειροποίητο σουβλάκι μαριναρισμένων λαχανικών 
με κολοκυθάκι, πιπεριά και μανιτάρι

Μπιφτέκι Λαχανικών..... 2,30€ 
Παναρισμένο μπιφτέκι ανάμεικτων λαχανικών* 
με κινόα και δημητριακά



Επιδόρπια
Ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι 
με χειροποίητη μαρμελάδα..... 3,50€ 

Σοκολατόπιτα*..... 3,80€ 

Πορτοκαλόπιτα*..... 4,20€

Φυσικό Mεταλλικό νερό
Νερό 1lt..... 1,20€ 

Νερό 500ml..... 0,50€ 

Νερό Ανθρακούχο 330ml..... 2,00€ 

Αναψυκτικά
Coca Cola, (Zero, Light) 330ml.....  1,70€ 

Fanta πορτοκάλι, Fanta λεμόνι, Sprite 330ml.....  1,60€

Coca Cola, Coca Cola Zero 500ml.....  2,20€ 

Coca Cola 1lt......  2,80€ 

Fanta πορτοκάλι 500ml.....  2,20€ 

Σόδα, Σόδα τζίντερ, Σόδα λεμόνι 330ml.....  1,70€ 

Fuztea Λεμόνι, Fuztea Ροδάκινο 330ml.....  2,20€

Amita Motion 330ml......  2,20€ 

Μπύρες
Alfa, Mythos, Βεργίνα 330ml.....  2,00€ 

Alfa, Mythos, Βεργίνα 500ml.....  3,00€ 

Σαμιώτικο Κρασί
Σαμιώτικο λευκό ξηρό (Εμφιαλωμένο) 500ml..... 5,00€ 

Σαμιώτικο λευκό ξηρό ποτήρι (Εμφιαλωμένο)..... 2,50€

Σαμιώτικο ροζέ ξηρό (Εμφιαλωμένο) 500ml..... 5,00€

Σαμιώτικο ροζέ ξηρό ποτήρι (Εμφιαλωμένο) ..... 2,50€

Ψηλές κορφές 
(Εμφιαλωμένο Σαμιώτικο λευκό ξηρό) 187ml..... 3,90€ 

Σελάνα 
(Εμφιαλωμένο Σαμιώτικο ροζέ ημίξηρο) 187ml..... 3,90€

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Νικόλαος Σπυρίδωνος
Ο καταναλωτης δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει το αντίτιμο 
αν δεν εχει εκδοθεί το νόμιμο παραστατικό απόδειξη ή τιμολόγιο. 
Περιοχή: Πυθαγόρειο, Σάμος.



Σε όλες μας τις παρασκευές χρησιμοποιούμε νωπό κρέας. 
Χειροποίητο σουβλάκι χοιρινό & κοτόπουλο, κεμπάπ και μπιφτέκι.

*Ο γύρος χοιρινό & κοτόπουλο είναι προϊόν κατεψυγμένο.
Οι πίτες μας είναι χειροποίητες. 

Για τις παρασκευές μας χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Σάμου 
και Ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι. 

Οι σαλάτες μας παρασκευάζονται με την παραγγελία σας ώστε 
να διατηρούν όλες τους τις θρεπτικές ουσίες.

Παρακαλώ πληροφορήστε μας για την όποια αλλεργία ή δυσανεξία σας ώστε 
να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις πρώτες ύλες των παρασκευών μας.

ΜΑΘΕ ΤΙ ΤΡΩΣ!

Πυθαγόρειο, Σάμος

www.garlicgrillhouse.gr


