
Ash Monday Buffet
by



• Ψάρια και θαλασσινά / Fish and seafood •

Xταπόδι μαρινάτο με πιπεριές και ρίγανη
Marinated octopus with peppers and oregano

Καπνιστό σκουμπρί με ντομάτα και κρεμμύδι
Smoked trout, tomato, and onion

Γαύρος μαρινάτος με λεμόνι άνηθο και σκόρδο
Marinated anchovies with lemon dill and garlic

Συνοδευτικά: φρέσκο κρεμμύδι, κάπαρη, ελαιόλαδο, λαδολέμονο
Condiments: fresh onion, capers, olive oil, lemon olive oil dressing

• Ορεκτικά / Appetizers •

Ταραμοσαλάτα
Fish roe cream

Σαλάτα με ψητή μελιτζάνα ελαιόλαδο και μαϊντανό
Grilled eggplant salad with olive oil and parsley

Tζατζίκι 
Τzatziki

Φάβα
Split peas cream 

Τυροσαλάτα 
Cheese cream 

Ψητές πιπεριές με μανιτάρια και ξύδι κόκκινου κρασιού
Grilled peppers with mushrooms and red wine vinegar

Nτολμαδάκια με αμπελόφυλλα, ρύζι και δυόσμο
Dolmadakia with vine leaves, rice and mint

• Λαχανικά τουρσί / Pickled vegetables •

Ανάμεικτα λαχανικά: αγγουράκια τουρσί, πράσινες ντομάτες,
ψητές πιπεριές σε ελαιόλαδο και ξύδι, ποικιλίες από ελιές

Mixed vegetables: cucumber, green tomato, grilled peppers in olive oil
and vinegar, variety of olives

• Τυριά / Cheeses •
Γραβιέρα Μυκόνου, καπνιστό Βέρμιου, κασέρι Τρίκαλων

Gruyere from Mykonos, smoked cheese, kasseri from Trikala

• Μπουφές από φρέσκιες σαλάτες / Salad bar •

Ρόκα, σπανάκι, μαρούλι, παρμεζάνα, κουκουνάρι, βινεγκρέτ
Rucola, spinach, iceberg, parmesan, pine nuts, vinaigrette 

Ελληνική σαλάτα
Greek salad

Πιπεριές, ελιές, κάπαρη, κρεμμύδι, τυρί φέτα
Peppers, olives, capers, onions, feta cheese
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13:30 - 17:00



• Mπουφές από σύνθετες σαλάτες / Salad bar 2  •

Παντζάρια με πράσινες ντομάτες και ρεπάνι water melon
Beetroots with green tomatoes and watermelon radishes

Κίτρινα και πράσινα βραστά κολοκυθάκια με σπαράγγια και λεμόνι
Steamed yellow and green zucchini with asparagus and lemon

Xόρτα εποχής με λαδολέμονο και κρουτόν
Seasonal greens with lemon olive oil dressing and croutons

Πατατοσαλάτα με φρέσκο κρεμμύδι λεμόνι και άνηθο
Potato salad with fresh onions, dill and lemon

Μαρούλι με φινόκιο και πορτοκάλι
Lettuce with fennel and orange

Ψητές πιπεριές με μανιτάρια και ξύδι κόκκινου κρασιού
Grilled peppers with mushrooms in red wine vinegar

• Ζεστά εδέσματα / Hot options •

Χταπόδι σχάρας με ξύδι βαλσάμικο και ρίγανη
Grilled octopus in balsamic vinegar and oregano

Γαρίδες σκορδάτες με πιπεριές και θυμάρι
Garlic prawns with peppers and oregano

Σουπιές με σπανάκι
Cuttle�sh stew with spinach

Φιλετάκια από λαβράκι με λαδολέμονο
Seabass �llet with lemon olive oil dressing

Μύδια σαγανάκι με λεμόνι και καυτερή πιπεριά
Mussels saganaki, lemon and chili pepper

Πιπεριές τηγανιτές με σάλτσα ντομάτας
Fried peppers with tomato sauce

Κολοκυθοκεφτέδες με δυόσμο και γιαούρτι
Zucchini fritters with mint and yoghurt

Φασόλια γίγαντες με πιπεριές Φλωρίνης και μαϊντανό
"Gigantes" beans with Florina peppers and parsley

Μπιφτεκάκια σχάρας με σάλτσα ντομάτας
Mini beef patties with tomato sauce

Μπουτάκια κοτόπουλου σχάρας 
Grilled chicken thighs 

Πατάτες φούρνου ριγανάτες
Oregano oven potatoes 

Ρύζι με σαφράν, σταφίδες και αμύγδαλα
Rice with saffron, almond and dry grapes

Ποικιλία από ψητά λαχανικά
Variety of grilled vegetables
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• Γλυκά / Desserts •

Χαλβάς σιμιγδαλένιος με αμύγδαλα
Semolina halva with almonds

Τάρτα με φρέσκα φρούτα εποχής
Tart with fresh fruits

Τάρτα σοκολάτας με φουντούκια
Chocolate tart with hazelnuts

Κανταΐφι με φιστικί
Angel hair with pistachio

Σφηνάκια με πραλίνα λεμονιού
Lemon praline

Κρέμα μπανάνα 
Banana cremeux

Προφιτερόλ
Pro�terole

Ash Monday Buffet
by

Για να κάνετε κράτηση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας / For reservations please contact us

T: (+30) 2310  294040  or  E: fb1@electrahotels.com

Τιμή κατ’ άτομο: 45€  / Price person: 45€  
Για παιδιά από 5-12: 22,5€ / For kids from 5-12: 22,5€


