
Ποικιλία από ελληνικά τυριά και αλλαντικά 
Selection of Greek cheese and cold cuts

Καπνιστή μελιτζανοσαλάτα, τυροκαυτερή με κοπανιστή Μυκόνου
και τραγανά πιτάκια 

Smoked eggplant salad, spicy dip kopanisti cheese of Mykonos
and crispy nachos 

Χριστουγεννιάτικη σαλάτα με λάχανο, ρόδι, κράνμπερι,
σταφίδες και dressing με εσπεριδοειδή 

Christmas salad with cabbage, pomegranate, cranberry,
raisings and citrus dressing 

Πράσινη σαλάτα με αντίδι, φουντούκι, αχλάδι και blue cheese 
Green salad with endive, hazelnut, pear and blue cheese 

Σαλάτα ταμπουλέ με ρόδι 
Tabbouleh salad with pomegranate 

Σαλάτα ρόκα με αποξηραμένα φρούτα, κάσιους, γραβιέρα Κρήτης, 
κερκυραϊκή κόπα και dressing από παλαιωμένο ξύδι βαλσάμικο

Ruccola salad with dried fruits, cassius, Cretan gruyere cheese, smoked 
pork kopa from Corfu and aged balsamic vinegar dressing 

Φουα γκρα με chutney αχλάδι σε τραγανή μπρουσκέτα 
Crispy bruschetta with foie gras and pear chutney 

Καρπάτσιο από φιλέτο μόσχου,
Ελληνική φρέσκια τρούφα και αρσενικό Νάξου  

Veal carpaccio, fresh Greek truffle and arseniko cheese from Naxos

Χειροποίητη κοτόπιτα με τραγανό φύλλο και σουσάμι 
Homemade crispy chicken pie with sesame seeds 

Σούπα από γλυκιά κολοκύθα
Pumpkin soup 

 

Παραδοσιακή γαλοπούλα με την γέμιση 
Traditional Christmas stuffed turkey 

 13:00-18:00

90€ κατ’ άτομο / 45€ για παιδιά (5-11 ετών) 

90€ per person / 45€ for kids (5-11 y.o.)



Φιλετίνια μόσχου black angus
με σάλτσα κρασιού και πουρέ σελινόριζας

Black angus veal fillets with red wine sauce and celeriac root puree  

Χοιρινή porchetta με σάλτσα από ψητά μήλα 
Pork porchetta with roasted apple sauce 

Σολομός ψητός με λαδολέμονο αβοκάντο
Grilled salmon with avocado lemon oil  

Γλυκόξινες γαρίδες 
Sweet chilly prawns 

Λαζάνια με ραγού μόσχου άγρια μανιτάρια
και μπεσαμέλ με άρωμα τρούφας 

Beef ragu lasagna with wild mushrooms and truffle bechamel 

Πατάτες νέας σοδιάς στον φούρνο με αρωματικά
Baked baby potatoes with herbs

 
Λαχανικά στην σχάρα με dressing από οξύμελι 
Roasted vegetables with grape-honey dressing 

Πουρές γλυκοπατάτας 
Sweet potato puree 

Κορμός σοκολάτας Valrhona 
 Valrhona chocolate yule log

Εξωτική ¨χιονόμπαλλα¨ με καρύδα, μάνγκο και φρούτα του πάθους 
Exotic snowball with coconut mango and passion fruit

Ναμελάκα σοκολάτας γάλακτος με κάστανα και καφέ
Milk chocolate namelaka with chestnut and coffee 

Σαβαρίν με φυστίκι και μύρτιλα 
Pistachio & blueberry savarin

Εκλέρ φράουλα 
Strawberry éclair

Τάρτα black forest
Black forest tart

Μελομακάρονα – Κουραμπιές 
Greek Christmas summer cookies ΄΄melomakarona΄΄

Greek almond snowballs ΄΄kourabiedes΄΄


