- Buffet 1 Οι μικρές μπουκιές της Αria
Καναπέ με καπνιστό σολομό
Γαρίδες cocktail σε φύλλα endives
Φρυγανισμένα ψωμάκια με gorgonzola και μαρμελάδα σύκο

Oρεκτικά, συνοδευτικά & άλλα νόστιμα
Πίτα με παραδοσιακό φύλλο, ραγού από βοδινό, κάστανα και κουκουνάρια
Quiche Lorraine με μανιτάρια
Mozzarella, ντομάτα και pesto βασιλικού
Κρέπες με σπανάκι και τυριά
Λαχανικά σχάρας με ελαιόλαδο και balsamico
Πατάτες φούρνου με δεντρολίβανο
Χριστουγεννιάτικη γέμιση με ρύζι, κιμά, κάστανα και κουκουνάρια
Ravioli με μανιτάρια και ανθότυρο
Penne all'olio αρωματισμένο με τρούφα, και παρμεζάνα

Plateau ελληνικών τυριών
Γραβιέρα Κρήτης, Μετσοβόνε, Καλαθάκι Λήμνου, Σαν Μιχάλη, Μανούρι.
Συνοδεύονται από φρεσκοψημένα ψωμιά, κριτσίνια και αποξηραμένα φρούτα

Σαλάτες
Σαλάτα με σπανάκι και βαλεριάνα, ρόδι, καρύδια και roquefort
Σαλάτα με καπνιστή πέστροφα, μαυρομάτικα φασόλια & ψιλοκομμένο μαϊντανό
Tabouleh με ψιλοκομμένη ντομάτα, μαϊντανό και πλιγούρι
Σαλάτα Nicoise με τατάκι φρέσκου τόνου

Από επιλεγμένες φάρμες
Χοιρινό με δαμάσκηνα ή βερίκοκα
Φιλέτα γαλοπούλας με gravy sauce
Μπιφτεκάκια με chutney mango και κρεμμύδι

Γλυκές στιγμές
Τάρτα με σοκολάτα και pecan
Verrines με διάφορες γεύσεις mousse
(επιλογή από: σοκολάτα γάλακτος, bitter σοκολάτα, λευκή σοκολάτα, φράουλα,
λεμόνι, tiramisu ή espresso cookies, μπισκοτίνο)
Bûche de Noël

- Buffet 2Οι μικρές μπουκιές της Αria
Tabouleh με γαρίδα μαρινέ σε σφηνάκια
Tartar μαριναρισμένου φρέσκου σολομού σε φύλλα από endive, με πράσινο μήλο
Τραγανό ψωμάκι με αβοκάντο και λαβράκι μαριναρισμένο με πράσινο τσάι
Πουγκάκια από bresaola με mousse από τυρί chèvre

Oρεκτικά, συνοδευτικά & άλλα νόστιμα
Carpaccio αγκινάρας με αρσενικό Νάξου
''Αθηναϊκή'' με Σφυρίδα ή Μυλοκόπι
Πίτα με παραδοσιακό φύλλο, ραγού από βοδινό, κάστανα και κουκουνάρια
Τάρτα με κολοκυθάκια και σολομό
Λαχανικά tempura
Ρύζι basmati με μυρωδικά
Ratatouille a la Grecque με πατάτες, μελιτζάνες,
κολοκυθάκια, πιπεριές, παρθένο ελαιόλαδο και μυρωδικά της ελληνικής γης
Μαριναρισμένα μανιτάρια pleurotus και Portobello σχάρας

Plateau ελληνικών τυριών
Γραβιέρα Κρήτης, Μετσοβόνε, Καλαθάκι Λήμνου, Σαν Μιχάλη, Μανούρι.
Συνοδεύονται από φρεσκοψημένα ψωμιά, crackers, κριτσίνια και αποξηραμένα φρούτα

Σαλάτες
Σαλάτα με σπανάκι και βαλεριάνα, ρόδι, καρύδια και roquefort
Σαλάτα με καπνιστή πέστροφα, μαυρομάτικα φασόλια & ψιλοκομμένο μαϊντανό
Tabouleh με ψιλοκομμένη ντομάτα, μαϊντανό και πλιγούρι
Σαλάτα Nicoise με τατάκι φρέσκου τόνου

Στην παελιέρα
Ριζότο με κουκουνάρι, σταφίδα και παρμεζάνα
Ραβιόλες γεμιστές με ντομάτα/λιαστή ντομάτα, φέτα και ανθότυρο
Fusilli Alfredo με κοτόπουλο ή μικρές γαρίδες

Ο Σεφ κόβει για σας
Maple roast turkey

Από φάρμες και θάλασσες
Ψητό χοιρινό με μέλι και φρούτα ή χοιρινό ρολό με ξερά φρούτα
Pavés σολομού με sauce εσπεριδοειδών
Μοσχαράκι με κάστανα, δαμάσκηνα και μαυροδάφνη
Roast beef με gravy και bearnaise

Γλυκές στιγμές
Cheesecake με salted caramel και pecans
Mousse au chocolat με καραμελωμένο κάστανο
Mince pie (Παραδοσιακό Βρετανικό Χριστουγεννιάτικο πιτάκι
με ξερά φρούτα, μπαχαρικά & brandy)
Φρούτα εποχής

- Buffet 3Για αρχή…
Ολόφρεσκα λαχανικά εποχής, αγγούρι, καρότο, κουνουπίδι κλπ,
με dip λευκού ταραμά, καπνιστής μελιτζάνας ή γιαουρτιού με δυόσμο
Καρβέλι χωριάτικο με κομμάτια παρμεζάνας reggiano

Οι μικρές μπουκιές της Αria
Blinis με καπνιστό σολομό και cream cheese ή sour cream
Terrine από foie gras σε τραγανό brioche με μαρμελάδα σύκο
Πατατούλες γεμιστές με mousse παρμεζάνας, και μπρικ
Σπαράγγια τυλιγμένα με prosciutto di Parma

Oρεκτικά, συνοδευτικά & άλλα νόστιμα
Tarte fine à la tomate
Carpaccio μόσχου με Harry's Bar sauce
Carpaccio λαβράκι
Γαρίδες cocktail
Peking duck rolls με sauce hoisin
Λαχανικά σχάρας με ελαφρύ pesto βασιλικού
Άγριο ρύζι με μανιτάρια, λαχανικά και σταφίδες
Ratatouille με πατάτες, μελιτζάνες, κολοκυθάκια, πιπεριές
και ελαιόλαδο αρωματισμένο με τρούφα

Plateau ελληνικών τυριών
Γραβιέρα Κρήτης, Μετσοβόνε, Καλαθάκι Λήμνου, Σαν Μιχάλη, Μανούρι.
Συνοδεύονται από φρεσκοψημένα ψωμιά, crackers, κριτσίνια και αποξηραμένα φρούτα

Σαλάτες
Σαλάτα με πράσινα φυλλώδη λαχανικά, αβοκάντο και καπνιστό σολομό, με vinaigrette εσπεριδοειδών
Prosciutto di Parma επάνω σε τρυφερά σαλατικά, avocado και pink grapefruit
Σαλάτα με πατατούλες νέας γης, ρόκα, crispy bacon και τυρί chevre
Σαλάτα Caesar με κοτόπουλο
Χριστουγεννιάτικη σαλάτα Waldorf με cranberries

Στην παελιέρα
Ριζότο με φρούτα της θάλασσας
Ραβιόλες γεμιστές με σπανάκι και ανθότυρο
Σκιουφιχτά ή strozzapreti με porcini

Ο Σεφ κόβει για σας
Hawaiian ham με ανανά

Από φάρμες και θάλασσες
Φιλέτα γαλοπούλας με πορτοκάλι και θυμάρι
Black cod μαριναρισμένο σε Miso
Saltimbocca alla Romana. Φίνα μοσχαρίσια φιλέτα με prosciutto di Parma και φασκόμηλο
Χοιρινό ρολό με ξερά φρούτα
Filets mignons με sauce Marsala

Γλυκές στιγμές
Bûche de Noël
Pavlova με φρούτα του δάσους
Mont blanc
Profiteroles au chocolat
Φρούτα εποχής

