
EASTER SUNDAY  |    ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

COLD BUFFET

White grouper with mayonnaise and olive oil lemon  |  Σφυρίδα με μαγιονέζα και λαδολέμονο

Shrimps pyramid  |  Γαρίδες πυραμίδα

Smoked fish display with horseradish  |  Καπνιστά ψάρια με σάλτσα χρένου

SVarity of cold cuts with dry fruits and nuts  |  Ποικιλία αλλαντικών με αποξηραμένα φρούτα και καρπούς

SALADS  |  ΣΑΛΑΤΕΣ

Tzatziki  |  Τζατζίκι

"Tyrokafteri" spiced cream cheese  |  Τυροκαυτερή

Rocket salad  |  Ρόκα σαλάτα

Tenderly lettuce salad  |  Καρδιές μαρουλιών

Artichokes salad  |  Αγκινάρες σαλάτα

"Politiki" salad  |  Πολίτικη σαλάτα

Greek salad  |  Χωριάτικη σαλάτα

Easter’s potato salad  |  Πασχαλινή πατατοσαλάτα

Greek salad  |  Χωριάτικη σαλάτα

"Paximadakia" with ripe tomato, feta cheese and oregano  |  Παξιμαδάκια με τομάτα, φέτα και ρίγανη

CHEESE | ΤΥΡΙΑ

International cheese served with grissinis, crackers, nuts and selection of breads

Διεθνή τυριά σερβίρονται με κριτσίνια, κράκερ, ξηρούς καρπούς και ποικιλία ψωμιών

SOUP | ΣΟΥΠΑ

Magiritsa  |  Μαγειρίτσα

CARVING

Lamb and baby goat on the spit  |  Αρνί και κατσίκι στη σούβλα

Kokoretsi  |  Κοκορέτσι



EASTER SUNDAY  |    ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

HOT BUFFET | ΖΕΣΤΑ ΠΙΑΤΑ

Fried lamb's liver "tigania"  |  Αρνίσια συκωταριά τηγανιά

Grilled beef steaks  |  Μοσχαρίσια στέικ στη σχάρα

Pork fillets on the grill  |  Χοιρινό ψαρονέφρι σχάρας

Chicken ragout with red wine and peppers  |  Κοτόπουλο ραγού με κόκκινο κρασί και πιπεριές

Grilled seabass with olive oil-lemon sauce  |  Λαυράκι σχάρας με λαδολέμονο

"Gardoubakia"  |  Γαρδουμπάκια

"Segtalies"  |  Σεφταλιές

Rice with vegetable julienne  |  Ρύζι με λαχανικά ζουλιέν

Easter wild green pie  |  Πασχαλινή χορτόπιτα

Potatoes baked in oven  |  Πατάτες φούρνου

Sautéed seasonal vegetables  |  Λαχανικά εποχής σωτέ

Red eggs and Tsourekia  |  Κόκκινα αυγά και Τσουρέκια

DESSERTS  |  ΓΛΥΚΑ

Seasonal fruits  |  Εποχής φρούτα

Fruit salad  |  Φρουτοσαλάτα

Baklava  |  Μπακλαβάς

Kataifi  |  Κανταΐφι

Ravani  |  Ραβανί

Samali  |  Σάμαλι

Galaktoboureko  |  Γαλακτομπούρεκο

Chocolate cake  |  Σοκολατίνα

Strawberry gâteau  |  Τούρτα φράουλα

Fruit tart  |  Τάρτα φρούτων


