
Πασχαλινό Μενού • Easter Menu 

Σαλάτες
Eλληνική με ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, ελιές, φέτα 

Πολίτικη με μαριναρισμένο λάχανο, καρότο, 
σέλινο, πιπεριά Φλωρίνης    

Μαρουλοσαλάτα με ψητό χαλούμι και μανιτάρια
Παντζαροσαλάτα με καρύδια και μυρωδικά

Τυροκαυτερή
Τζατζίκι 

Μελιτζανοσαλάτα

Ορεκτικά
Ντολμαδάκια γιαλαντζί

Παραδοσιακή χορτόπιτα 
Ποικιλία ελληνικών τυριών

Συνοδευτικά
Πατάτες στον φούρνο με δενδρολίβανο 

Πασχαλινό ρύζι 
Χυλοπίτες κοκκινιστές με μυζήθρα

Κυρίως πιάτα
Πασχαλινό αρνί στη σούβλα

Κοκορέτσι από αρνίσια συκωταριά 
Κοντοσούβλι χοιρινό με πιπεριές και ντοματίνια

Φιλετάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα στα κάρβουνα
Παραδοσιακά μπιφτέκια με φρέσκα μυρωδικά 

Επιδόρπια
Γιαούρτι με μέλι 

Προφιτερόλ
Τάρτα λεμόνι με κρέμα λευκής σοκολάτας

Πορτοκαλόπιτα
Τσουρέκι 

Κρασιά 
Λευκό Ήδυσμα Δρυός, Κτήμα Τέχνης Οίνου, Chardonnay

Ροζέ Έργο, Κτήμα Λαντίδη, Cabernet Sauvignon
Κόκκινo Νεμέα Reserve, Κτήμα Σεμέλη, Αγιωργίτικο

Salads
Greek salad with tomato, cucumber, onion, green peppers, olives, feta cheese 
“Politiki” salad with marinated cabbage, carrot, celery, 
Florina red peppers  
Lettuce salad with grilled haloumi cheese and mushrooms 
Beetroot salad with walnuts and fresh herbs
Spicy cheese spread
“Tzatziki” dip with yoghurt, cucumber and garlic 
Αubergine dip 

Appetizers 
Stuffed vine leaves with rice and herbs
Traditional pie with cheese and seasonal greens
Variety of  Greek cheeses

Accompaniments 
Roasted potatoes with rosemary 
Easter rice 
Traditional Greek pasta with tomato sauce and myzithra cheese 

Main dishes 
Easter lamb on the spit 
Traditional delicacy with lamb’s liver 
Marinated pork “Kontosouvli” with peppers and cherry tomatoes 
Charcoal-grilled marinated chicken fillet 
Traditional meat patties with fresh herbs

Desserts 
Greek yoghurt with honey 
Profiteroles
Lemon tart with white chocolate mousse
Orange pie 
Traditional Greek Easter bread

Wines
White Idisma Drios, Wine Art Estate, Chardonnay
Rosé Εrgo, Lantides Estate, Cabernet Sauvignon
Red Nemea Reserve, Semeli Estate, Agiorgitiko

€68 ανά άτομο
(Συμπεριλαμβάνονται κρασί, νερό και αναψυκτικά)

Παιδιά εώς 4 ετών, δωρεάν
Από 5 εως και 12 ετών, €35

€68 per person
(Including wine, water and refreshments)
Children up to 4 years of  age, free

From 5 to 12 years of  age, €35 


