
Amuse Bouche
Μους φουά γκρα  με τσάτνεϊ τριαντάφυλλο σε αλμυρό χωνάκι
από παντζάρι & ταρτάρ σολομού με μους κόκκινης πιπεριάς

Foie gras mousse with rose chutney on a salted cone of beetroot
& salmon tartar with red pepper smou se

Βελουτέ κακαβιά με γαρίδα, γλυκάνισο και κροστίνι βασιλικού
Veloute chowder with shrimp, aniseed & basil crostini

Πελαγίσιο λαυράκι σε υφές από παντζάρι αρωματισμένο με μανταρίνι
Pelagic sea bass with textured beetroot flavored with mandarin

Σορμπέ με κόκκινα φρούτα
Red fruit sorbet

Τρυφερή baby σαλάτα με σάλτσα ρόδι & κατσικίσιο τυρί
Baby salad leaves with pomegranate sauce and goat’s cheese

Γαλοπούλα πόδι με καπνιστό προσούτο & στήθος μαριναρισμένο με πορτοκάλι,
σάλτσα gravy & κόκκινα μούρα με κάστανα

Turkey leg with dsmoke  proscuitto & breast marinated with 
orange, gravy, red berries & chestnuts

Χριστουγεννιάτικος κορμός με κάστανα και μπισκουί κόκκινα
Christmas log with chestnuts and red biscuits

Καφές - Μελομακάρονα & Κουραμπιέδες
Coffee - Traditional Greek Christmas cookies
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Amuse Bouche
Καρπάτσιο καραβίδας με λάιμ & μους από χέλι σε αλμυρό χωνάκι με βασιλικό

Crayfish carpaccio with lime & eel mousse on a salted cone of basil

Σούπα γλυκοκολοκύθας με χτένια & μαύρη τρούφα
Sweet pumpkin soup with scallops & black truffle

Σφυρίδα αιγοπελαγίσια με σάλτσα μανταρίνι & baby πατάτες
Pelagic grouper with mandarin sauce & baby potatoes

Φύτρες σαλατικών με camembert ψητό & πέρλες πορτοκάλι
Salad greens with baked camembert & orange pearls

Σορμπέ μάνγκο
Mango Sorbet

Φιλέτο βιολογικό black angus, γλυκοπατάτα με παρμεζάνα, άγρια μανιτάρια & τρούφα
Organic fillet of black angus, sweet potato with parmesan, wild mushrooms & truffle

Μους σοκολάτας γάλακτος με φύλλα χρυσού
Milk chocolate mousse with gold flakes

Καφές & Miniardises
Coffee & Miniardises

Bασιλόπιτα με καρύδια Πηλίου
Traditional New Years Cake with Walnuts

ew Years EveN
Golden Glam Dinner
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