Onze keuken is geopend:
Alle dagen vanaf 18.00 – 21.30
Zondag: 12.00 – 13.30 & 18.00 – 21.30
Maandag & Dinsdag & Woensdag rustdag

Kleine Hemmenweg 19
3520 Zonhoven
www.pegasos.be
info@pegasos.be
Tel 011/81 84 64
Fax 011/82 44 24
Gsm 0477/98 62 27

Voorgerechten
Meze (calamaris, 2scampi per pers, tzaziki, tarama, aubergine,
feta, dolmades en sla)

1pers.
15,00
2pers.
28,00
3pers.
39,00
4pers.
45,00
Portie gefrituurde inktvisringen (Calamaris)
9,00
Scampi van’t huis, in tomatenroomsaus (6 stuks)
15,50
Scampi diabolique, in pikante tomatenroomsaus (6 stuks)
15,50
Gebakken Scampi in lookboter (6 stuks)
15,50
Choriatiki salata (Griekse boerensla met sla, tomaat, komkommer, ui, feta,
pepers en olijven )
12,00
Warme feta uit de oven (met tomaten, olijfolie en basilicum)
12,00
Gebakken fetakaas.
8,50
Dolmades(gevulde druivenbladeren met tzaziki)
8,50
Mix van tzaziki, tarama en aubergine mouse
8,00
Gavros(gefrituurde verse ansjovisjes)
8,00
Fetakaas
7,00
Tarama(rode kaviaarmousse)
6,00
Aubergine mousse met look
6,00
Tzaziki(Griekse yoghourt, komkommer en look)
6,00
Bordje Olijven
4,00
Bordje Pepers
4,00

Gegrilde specialiteiten
Souvlaki Pegasos (brochette van 2 stukjes varkenshaasje,
26,50
Mixgrill (1 souvlaki, 1 lamskotelet, 1 kefte, 1 kipsouvlaki)
19,50
Souvlaki (brochette van varkenshaasje en lamsvlees)
17,00
Kipsouvlaki (brochette van kipfilet met tomatenroomsaus met verse
champignons)
17,00
Souvlaki 3 kleintjes (3 varkensbrochettes)
16,00
Saganaki(varkensvlees in’t pannetje)
Keftedes (gegrilde burgers)
16,00
Lamskoteletten
24,50
Lamskoteletten met look
25,00
Gegrilde filet pure (Irish black Angus Beef)
29,00
2 lamskotelet, 1 lamsmedallion)

Al deze gerechten worden geserveerd met mannestra (Griekse
deegwaren), aardappelen uit de oven en Griekse sla of frietjes en
Griekse sla.

Ovengerechten
Mousaka (Schijfjes aardappelen, aubergine,
gehakt en bechamelsaus in tomatenroomsaus)

15,50

Gemista (paprika gevuld met rijst en gehakt, 2 souvlaki's en
aardappelen uit de oven of frietjes)

17,00

Keftedakia (Griekse gehaktballetjes in tomatenroomsaus
geserveerd met mannestra, aardappelen uit de oven of frietjes) 15,50

Giovetsi (lams- en varkensragout met mannestra en feta
15,50
Kokinisto (Lams- en varkensragout geserveerd met mannestra,
aardappelen uit de oven of frietjes)
15,50
gegratineerd in de oven)

***Al deze ovengerechten worden geserveerd met Griekse
sla.

Visschotels
Calamari fritti (Gefrituurde inktvisringen)
Xiffia (Gegrilde zwaardvis)
Mix vis (4 soorten vis afhankelijk van het marktaanbod)
Gamba’s (5 stuks)
Gegrilde goudbrassem

16,00
21,00
23,00
24,00
23,00

*** Al deze gerechten worden geserveerd met mannestra
(Griekse deegwaren), aardappelen uit de oven en Griekse sla
of frietjes en Griekse sla.

Hoofdgerecht Salades
Scampi Salade (Slaatje van gegrilde scampi met gerookt spek en
yoghourtvinaigrette)
19,50
Salade van calamaris (Slaatje van calamares met gerookt spek en
huisbereid tartaar)
19,50
Al deze salades worden geserveerd met Grieks pitabrood,
mannestra of frietjes.

Vegetarische gerechten
Vegetarische schotel groot
Vegetarische schotel klein

15,00
12,00

mannestra (Griekse deegwaren),aardappelen uit de oven en Griekse
sla)

Kinderportie
Kinderp. kipsouvlaki
Kinderp. souvlaki
Kinderp. keftedakia (Griekse gehaktballetjes in tomatenroomsaus)
Kinderp. calamaris
Kinderp. frikandel

8,00
8,00
8,00
8,00
6,00

Deze gerechtjes worden geserveerd met frietjes en sla of
mannestra en sla

Supplementen:
Tomatenroomsaus met verse champignons
Mandje brood
Frietjes
Bordje mannestra
Bordje aardappeltjes uit de oven
Bordje Griekse sla
Tartaar (huisbereid)
Mayonaise & Ketchup

4,00
2,00
3,00
4,00
4,00
6,00
1,50
1,00

