
ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ   ΜΠΟΥΦΕΣ / SUNDAY EASTER BUFFET 

Καλωσόρισμα δίπλα στην Σούβλα συνοδεία Ούζου-  
“Welcome” by the grill accompanied with traditional Greek Ouzo 

Σαλάτα με αυγά βραστά, Τυροκαυτερή, Μελιτζανοσαλάτα,
Τηγανιά αρνίσιας συκωταριάς, Χταπόδι στα κάρβουνα
Salad with boiled eggs, Spicy cream cheese, Eggplant salad,
Fried lamb liver, Grilled octopus

ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ & ΣΑΛΑΤΕΣ / COLD APPETIZERS & SALADS

Ελληνικά και διεθνή τυριά με κριτσίνια, κράκερς και ξερά φρούτα
Greek and international cheeses with breadsticks, crackers and dry nuts

Καπνιστός σολομός Σκωτίας με αγριοράπανο και κάππαρη
Smoked Scottish salmon with horseradish and capers

Βραστές γαρίδες με σάλτσα κοκτέιλ και λαδολέμονο
Boiled shrimps with cocktail and olive-lemon sauce

Χταποδάκι με ελαιόλαδο, ξύδι κρασιού και ρίγανη
Octopus with olive oil, wine vinegar and oregano

Ρώσικη, Γαλοτύρι, Φάβα Σαντορίνης, Τζατζίκι, Αγιορείτικη μελιτζανοσαλάτα
Russian salad, “Galotiri”, Fava with caramelized onions, Tzatziki, Eggplant salad 

Βραστό σταμναγκάμθι με λαδολέμονο
Boiled greens ‘stamnagathi’ with olive oil - lemon

Βραστή λαχανίδα με λαδολέμονο και μπούκοβο
Boiled kale with olive oil – lemon and bukovo spice

Παντζάρια με γιαούρτι και λαδόξυδο 
Beets with yogurt and vinegar 

Χωριάτικη σαλάτα
Greek salad 

Μαρούλι Ελληνικό με κρεμμυδάκι φρέσκο και άνηθο
Greek lettuce with spring onion and dill

Ρόκα με παρμεζάνα, λιαστές ντομάτες και μπαλσάμικο
Rocket with parmesan, sun dried tomatoes and balsamic vinegar

Πιπεριές Φλωρίνης
Florina’z peppers

Πατατοσαλάτα με μαγιονέζα, μουστάρδα, αυγά και λουκάνικο
Potato salad with mayonnaise, mustard, eggs and sausage

ΣΟΥΠΑ / SOUP

Πατροπαράδοτη μαγειρίτσα
Greek traditional “mayiritsa” soup



ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ- Meat on the spit 
Αρνάκι, κατσικάκι και κοκορέτσι στη σούβλα
Whole baby lamb, whole baby goat & “kokoretsi” & on the spit

ΣΤΗΝ ΣΧΑΡΑ-On the grill
Μοσχαρίσια φιλετάκια με σάλτσα από πιπέρια, σουτζουκάκια σχάρας, 
ψητά μαριναρισμένα μπουτάκια κοτόπουλου, χοιρινή πανσέτα
Beef fillets with pepper corns sauce, grilled soutzoukakia, grilled marinated chicken legs, 
pork pancetta 

ΖΕΣΤΑ ΕΙΔΗ – Hot items

Σπιτική σπανακοτυρόπιτα
Homemade spinach with cheese pie

Αγκινάρες αλά πολίτα
Artichokes à la polita

Λεμονάτες πατάτες φούρνου με ρίγανη
Baked potatoes with lemon oregano

Ντολμαδάκια με αμπελόφυλλα 
Stuffed vine leaves

Μοσχαράκι λεμονάτο με λαχανικά
Beef with vegetables and lemon sauce

Τζιγεροσαρμαδάκια
Lamb livers with rice wrapped in omentum & flavored with aromatic herbs 

Παπουτσάκια μελιτζάνες με μοσχαράκι “τας κεμπάπ”
Roasted eggplant “papoutsakia” with beef “tas kebap”

Κριθαρότο με γαρίδες και καλαμάρια
Kritharoto with prawns and calamari

Χοιρινό πρασοσέλινο
Pork with leeks and celery



ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ- Desserts

Ελληνικά παραδοσιακά γλυκά
Greek traditional sweets

Μπλακ φόρεστ 
Black Forest

Τούρτα σοκολάτας
Chocolate cake

Pavlova με φρούτα του δάσους
Pavlova with forest berries

Τούρτα λευκής σοκολάτας με βανίλια Μαδαγασκάρης
White chocolate cake with Madagascar vanilla 

Cheese cake με κόκκινο κεράσι
Cheese cake with cherry

Κρεμ μπρουλέ βανίλιας με γλυκάνισο
Vanilla crème brûlée with anise

Saint Honoré με μουσελίν πραλίνας
Saint Honoré with praline mousseline

Πορτοκαλόπιτα
Orange pie 

Παρί-μπρεστ
Paris-Brest

Μπαμπαδάκια με ρούμι
Mini baba with rum 

Τάρτα λεμόνι
Lemon tart

Τσουρέκι και σοκολατένια αυγά
“Tsoureki” greek traditional brioche & chocolate eggs

€ 75
Τιμή κατ’ άτομο
Price per person


