
New  Year’s  Day 

( 13:00 - 16:30 ) 

Festive Buffet 

Καλωσόρισμα με αφρώδες οίνο & καναπεδάκια

Welcome with sparkling wine & 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 σελινόριζας με λάδι τρούφας 

Celery root velouté with truf�e oil 

Σαλάτες και ορεκτικά / Salads and starters

Καπνιστή πέστροφα με κόκκινες φακές και αυγοτάραχο Μεσολογγίου

Smoked trout with red lentils and botargo from Mesolongi 

Σαλάτα με γαρίδες και κινόα, τζίντζερ και λεμονόχορτο

Quinoa salad with shrimps, ginger and lemongrass  

Βαλεριάνα ανάμεικτη με cranberries και μανούρι 

Valerian salad with cranberries and Manouri cheese 

Πλατό με Ελληνικά τυριά Π.Ο.Π. 

Variety of Greek cheese P.D.O.

Προσούτο Ευρυτανίας, λιαστές τσαπέλες και χαρουπόμελο

Cold Cut Prosciutto from Evritania, sun dried �gs and carob-honey 



Κυρίως επιλογές / Main choices 

Αρνάκι γάλακτος με αρωματικά βότανα στην λαδόκολλα 

Baby lamb with herbs traditionally oven-baked 

Χοιρινό φιλέτο με πράσα, μαραθόριζα και σέλερι

Pork �llet with leeks, fennel root and celery 

Μοσχαράκι βιολογικής εκτροφής Τρικάλων με φρέσκα άγρια μανιτάρια 

Organic veal from Trikala with seasoned wild mushrooms 

Σολομός φιλέτο στον ατμό με λαχανικά, τζίντζερ και λεμονόχορτο

Salmon �llet with vegetables, ginger & lemongrass 

Πατατούλες φούρνου με κόλιανδρο και πορτοκάλι

Roasted potatoes with coriander and orange 

Άγριο ρύζι με κρόκο Κοζάνης , κράνμπερι και κουκουνάρι

Wild rice with saffron from Kozani, cranberries and pine nuts

Επιδόρπια / Desserts 

Ναμελάκα βατόμουρο, τραγανό φιστίκι και πραλίνα φουντουκιού

Raspberries namelaka, crispy pistachio and hazelnut praline 

Κρέμα βανίλια με αμύγδαλο και μους λευκής σοκολάτας με ρούμι

Vanilla cream with almonds and white chocolate mousse �avored with rum

 

Cremeux καφέ και μασκαρπόνε σε τραγανή βάση μπισκότου 

Coffee cremeux and mascarpone on a crispy biscuit 

Μους πραλίνας gianduja, τραγανό μέλι και μαρσμέλοους 

Gianduja praline mousse, crispy honey and marshmallows 

 

Καφές , σπιτικοί κουραμπιέδες, μελομακάρονα και βασιλόπιτα 

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


