
Παραµονή Πρωτοχρονιάς

 NEW YEAR’S EVE
Εορταστικός Μπουφές
Τιμή: € 48 κατ’ άτομο

Παιδιά 4-12 ετών 50% έκπτωση
Καλωσόρισμα: Kir Royale

Ζωντανή Μουσική Ορχήστρα
Ώρα: 21.30

Σούπα
Βελουτέ μανιταριών με άρωμα τρούφας

Ορεκτικά - Σαλάτες
Αλλαντικά και τυριά με ποικιλία από μαρμελάδες

Ρυζοσαλάτα με άγριο ρύζι, καπνιστό σολομό, αγγούρι, ραπανάκια και ντοματίνια
Σαλάτα ρόκα με ταλαγάνι, σύκα τσαπέλα και κουκουνάρι

Σαλάτα με πράσινο μήλο, καρύδια και μπλε τυρί
Σαλάτα ντοματίνια με bocconcini και πέστο βασιλικού

Σαλάτα σπανακοτυρόπιτα με φρέσκα κρεμμυδάκια και τραγανά φύλλα κρούστας
Ελληνική σαλάτα με ντοματίνια, καπαρόφυλλα και ξινομυζήθρα

Παραδοσιακός ελληνικός ντάκος με τριμμένη φέτα
Ανοιχτή κολοκυθόπιτα με τραγανό φύλλο

- Dressing’s και συνοδευτικά –

Κυρίως Πιάτα - Γαρνιτούρες
Μοσχαράκι νουά με κράνα, κάστανα και σάλτσα από λιαστό κρασί

Ρολό κοτόπουλο γεμιστό με γραβιέρα και σάλτσα ζου με μυρωδικά
Αρνάκι κλέφτικο με δεντρολίβανο

Χοιρινό φούρνου με λιαστή ντομάτα και σάλτσα από το ζωμό του
Μπακαλιάρος με σταφίδες, κρεμμυδάκια και φρέσκια ντομάτα

Αγκινάρες αλα πολίτα (veg)
Σπιτικός πουρές πατάτας

Πατάτες baby με δεντρολίβανο και σκόρδο
Ρύζι με ανάμεικτα λαχανικά και pesto μαϊντανού
Ψητά λαχανικά με κρέμα βαλσάμικο και θυμάρι

Carving
Παραδοσιακή χοιρινή πανσέτα με κρούστα

Επιδόρπια
Μελομακάρονα
Κουραμπιέδες

Πανετόνε με ξερά φρούτα
Παραδοσιακές δίπλες με μέλι και καρύδια

Γαλακτομπούρεκο
Πορτοκαλόπιτα με κρέμα βανίλιας

Προφιτερόλ με σάλτσα σοκολάτα γάλακτος
και καβουρδισμένο φουντούκι

Σαμπλέ κακάο με κρέμα ναμελάκα και σάλτσα φράουλα

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
 NEW YEAR’S EVE

31.12.2022
Εορταστικός Μπουφές
Τιμή: € 48 κατ’ άτομο

Παιδιά 4-12 ετών 50% έκπτωση
Καλωσόρισμα: Kir Royale

Ζωντανή Μουσική Ορχήστρα
Ώρα: 21.30

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
 NEW YEAR’S DAY

01.01.2023
Εορταστικός Μπουφές
Τιμή: € 36 κατ’ άτομο

Παιδιά 4-12 ετών 50% έκπτωση
Ώρα: 13.00-16.00

elite
blue center

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
 CHRISTMAS EVE

24.12.2022
Εορταστικός Μπουφές
Τιμή: € 42 κατ’ άτομο

Παιδιά 4-12 ετών 50% έκπτωση
Καλωσόρισμα: Prosecco

Ζωντανή Μουσική Ορχήστρα
Ώρα: 21.30

ey zhn
restaurant

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 CHRISTMAS DAY

25.12.2022
Εορταστικός Μπουφές
Τιμή: € 32 κατ’ άτομο

Παιδιά 4-12 ετών 50% έκπτωση
Ώρα: 13.00-16.00

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

97
Για κρατήσεις έως και 20/12/2022 παρέχεται έκπτωση 10% στα εορταστικά γεύματα.

Elite City Resort



Σούπα
 Σούπα γαλοπούλας ‘’αυγολέμονο’’

Ορεκτικά - Σαλάτες
Πλατό από ελληνικά τυριά και ξέρα φρούτα

Πράσινη σαλάτα με ρόδι, κατσικίσιο τυρί και καραμελωμένα καρύδι
Σαλάτα με ψητά μανιτάρια, ντοματίνια και ταλαγάνι

Ανάμεικτη σαλάτα με προσούτο και τραγανό παστέλι
Σαλάτα ρόκα με μεσσηνιακά ξερά σύκα και κουκουνάρι

Πατατοσαλάτα με σύγκλινο Μάνης, πορτοκάλι και κάπαρη
Ελληνική σαλάτα με ντοματίνια, καπαρόφυλλα και ξινομυζήθρα

Ντάκος με φρέσκια ντομάτα και τριφτή φέτα
Παραδοσιακή Σπανακοτυρόπιτα με τραγανό φύλλο

– Dressings και συνοδευτικά –

Κυρίως Πιάτα - Γαρνιτούρες
Παραδοσιακή γεμιστή γαλοπούλα με ρύζι και κάστανο

Μοσχαράκι μπρεζέ με κόκκινο κρασί και κράνα
Ψητό αρνάκι στο φούρνο με σάλτσα κρασιού και δεντρολίβανο

Γαλέος με ελιές καλαμών και λιαστά ντοματάκια
Ρεβιθάδα με λαχανικά εποχής και φρέσκια ντομάτα (veg)

Πατάτες baby με φρέσκα μυρωδικά 
Ρύζι αρωματισμένο με σαφράν

Λαχανικά σωτέ με θυμάρι και βαλσάμικο

Carving
Πανσέτα χοιρινή με πορτοκάλι, μέλι και θυμάρι

Επιδόρπια
Μελομακάρονα
 Κουραμπιέδες
Σαραγλάκια

Σουδάκι γεμιστό με κρέμα κάστανο
Rum baba με κρέμα βανίλιας

Chocolate Mousse με φρέσκα κόκκινα φρούτα



Σούπα
Βελουτέ μανιταριών με άρωμα τρούφας

Ορεκτικά - Σαλάτες
Αλλαντικά και τυριά με ποικιλία από μαρμελάδες

Ρυζοσαλάτα με άγριο ρύζι, καπνιστό σολομό, αγγούρι, ραπανάκια και ντοματίνια
Σαλάτα ρόκα με ταλαγάνι, σύκα τσαπέλα και κουκουνάρι

Σαλάτα με πράσινο μήλο, καρύδια και μπλε τυρί
Σαλάτα ντοματίνια με bocconcini και πέστο βασιλικού

Σαλάτα σπανακοτυρόπιτα με φρέσκα κρεμμυδάκια και τραγανά φύλλα κρούστας
Ελληνική σαλάτα με ντοματίνια, καπαρόφυλλα και ξινομυζήθρα

Παραδοσιακός ελληνικός ντάκος με τριμμένη φέτα
Ανοιχτή κολοκυθόπιτα με τραγανό φύλλο

- Dressing’s και συνοδευτικά –

Κυρίως Πιάτα - Γαρνιτούρες
Μοσχαράκι νουά με κράνα, κάστανα και σάλτσα από λιαστό κρασί

Ρολό κοτόπουλο γεμιστό με γραβιέρα και σάλτσα ζου με μυρωδικά
Αρνάκι κλέφτικο με δεντρολίβανο

Χοιρινό φούρνου με λιαστή ντομάτα και σάλτσα από το ζωμό του
Μπακαλιάρος με σταφίδες, κρεμμυδάκια και φρέσκια ντομάτα

Αγκινάρες αλα πολίτα (veg)
Σπιτικός πουρές πατάτας

Πατάτες baby με δεντρολίβανο και σκόρδο
Ρύζι με ανάμεικτα λαχανικά και pesto μαϊντανού
Ψητά λαχανικά με κρέμα βαλσάμικο και θυμάρι

Carving
Παραδοσιακή χοιρινή πανσέτα με κρούστα

Επιδόρπια
Μελομακάρονα
Κουραμπιέδες

Πανετόνε με ξερά φρούτα
Παραδοσιακές δίπλες με μέλι και καρύδια

Γαλακτομπούρεκο
Πορτοκαλόπιτα με κρέμα βανίλιας

Προφιτερόλ με σάλτσα σοκολάτα γάλακτος
και καβουρδισμένο φουντούκι

Σαμπλέ κακάο με κρέμα ναμελάκα και σάλτσα φράουλα


