
Christmas  Day 

( 13:00 - 16:30 ) 

Festive Buffet 

Καλωσόρισμα με αφρώδες Villa Amalia και καναπεδάκια

Welcome with sparkling Villa Amalia and canapes 

 

Από τον φούρνο μας / From our bakery

Ποικιλία από φρεσκοψημένα ψωμάκια, παξιμάδια και κριτσίνια 

Variety of freshly baked bread rolls, barley crispbread and breadsticks 

Σούπα / Soup 

Βελουτέ γλυκιάς κολοκύθας με κάρδαμο και εσπεριδοειδή

Sweet pumpkin velouté with �avor cardamom and citrus 

Σαλάτες και ορεκτικά / Salads and starters

Καπνιστός σολομός gravlax με αγριοράπανο, κάπαρη και μάραθο

Gravlax salmon with horseradish, capers and fennel 

Σαλάτα με φαγόπυρο, σύγκλινο Μάνης και βινεγκρέτ μανταρίνι

Salad with buckwheat, cold cut “Syglino” from Mani and tangerine vinaigrette 

Καπνιστά πολύχρωμα τοματάκια με κρίταμο και αγουρέλαιο

Smoked cherry tomatoes with sea fennel and green olive oil 

Πλατό με Ελληνικά τυριά Π.Ο.Π. 

Variety of Greek cheese P.D.O.

Σπανάκι baby με ρόδι, κάστανα, κατσικίσιο τυρί και παλαιωμένο βαλσάμικο

Baby spinach with pomegranate seeds, chestnuts, goat cheese

and mature balsamic vinegar 



Κυρίως επιλογές / Main choices 

Παραδοσιακή γαλοπούλα με τη Χριστουγεννιάτικη γέμιση  

Traditional turkey with Xmas stuf�ng 

Χοιρινό φιλέτο Σπάρτης μαγειρεμένο με κυδώνια και φασκόμηλο

Pork �llet from Sparta braised with quince and sage

Μοσχαράκι βιολογικής εκτροφής με σάλτσα από ξινόμαυρο 

Organic veal with sauce of red wine 

Λαβράκι φιλέτο με ημίλιαστα τοματάκια και σέλερι

Sea bass �llet with sundried cherry tomatoes and celery

Πατατούλες baby φούρνου με δεντρολίβανο 

Baby potatoes roasted with rosemary 

Επιδόρπια / Desserts 

Μους με κάστανο, καραμελωμένη μπανάνα και ρούμι

Mousse of chestnuts and banana and rum essence 

Κρέμα φιστικιού και ζελέ βατόμουρο 

Pistachio ganache and raspberry con�t  

 

Μους σοκολάτας με θυμάρι και τόνκα σε μπισκότο αμυγδάλου

Chocolate mousse with thyme, tonga and almond sable 

Black forest με βύσσινο και μους λευκής σοκολάτας 

Black forest with sour cherries and white chocolate mouse 

 

Καφές , σπιτικοί κουραμπιέδες και μελομακάρονα

Coffee and Greek festive sweets

Από την κάβα μας / From our cellar 

Electra House Wine (Κτήμα Εύχαρις) Λευκό-Κόκκινο

Electra House Wine (Efharis Domain) White-Red


