
  

Σούπα βελουτέ  με  πράσο , προσιούτο  
και αρωματικά κρουτόν 

Veloute soup with leek, prosciutto and herbs croutons  
 

*** 
Σαλάτα χριστουγεννιάτικη με φρέσκα λαχανικά 

κατσικίσιο τυρί, φιρίκι,  ρόδι, αμύγδαλα και βινεγκρέτ ροδιού 
Christmas salad with fresh vegetables, goat cheese  

apple, pomegranate, almonds and pomegranate vinaigrette  
 

***  
Παραδοσιακή γαλοπούλα με γέμιση  

πατάτες φούρνου και σάλτσα κρανμπερυ 
Traditional turkey with stuffing, roast potatoes and cranberry sauce 

 
*** 

Χριστουγεννιάτικος κορμός  
με κάστανα, καρύδια και γκανάζ σοκολάτα 

Christmas log with chestnuts, walnut and chocolate ganache 
 

*** 
Μελομακάρονα, Κουραμπιέδες, Καφές 
Traditional Christmas sweets & Coffee 

 
 

Τιμή / Price   55.00 € 



  

Καλωσόρισμα με amuse bouche και κοκτέιλ σαμπάνιας 
Welcome with amuse bouche and champagne cocktail  

 
*** 

Σούπα βελουτέ κάστανου με κενέλ καπνιστής πάπιας  
και Vinsanto Σαντορίνης 

Chestnut veloute soup with smoked duck quenelle  
and  Santorini “Vinsanto” wine 

 
*** 

Πεσκανδρίτσα σοτέ πάνω σε ζεστή σαλάτα με πουρέ σελινόριζας  
και σάλτσα Λουΐζας και μοσχολέμονο 

Monkfish sauté on a hot salad with celeriac puree and verbena -lime sauce 
 

*** 
Φιλέτο από μοσχαράκι γάλακτος με πατάτα εκραζέ  

μανιτάρι shimeji, λαγόχορτο και σάλτσα μπεαρνέζ με μαύρη τρούφα 
Fillet of veal with crash potatoes  

shimeji mushrooms, salsify and béarnaise sauce with black truffle  
 

*** 
Τριλογία  μους  σοκολάτας πάνω σε σαμπλέ φουντουκιού  

καραμέλα γάλακτος και σορμπέ κόκκινων φρούτων 
Trilogy chocolate mousse  

on sable hazelnut , toffee and red fruit sorbet 
 

Βασιλόπιτα & καφές  
Santa Claus Cake & Coffee 

 
Τιμή / Price   100.00 € 

 

 





  

 
Καλωσόρισμα και χυμό 

Welcome and juice 
 

*** 
Πένες oγκρατέν με καπνιστό μπέικον και τυριά 
Penne  au gratin with smoked bacon and cheese 

 
*** 

Σαλάτα πράσινη με κοτόπουλο, καλαμπόκι, ντοματίνια  
αγγουράκι  και βινεγκρέτ  γραβιέρας 

Green salad with chicken, corn, tomatoes, cucumber  
and gruyere vinaigrette 

 
*** 

Φιλετάκια από μοσχαράκι γάλακτος  
 με πατάτες τηγανιτές και σάλτσα κρέμας 

Fillet of veal with fried potatoes and cream sauce 
 

*** 
Μους  σοκολάτας  με μπισκότο φουντουκιού 

Chocolate mousse with hazelnut biscuit and toffee 
 

*** 
Βασιλόπιτα 

Santa Claus Cake 
 

Τιμή / Price   60.00 € 

 


