
ΠΕΡΑΣΤΑ

Noisettes από πεπόνι με prosciutto di Parma

Γαρίδες cocktail σε φύλλα endives

Φρυγανισμένα ψωμάκια με gorgonzola και μαρμελάδα σύκο

ΠΡΩΤΟ ΠΙΑΤΟ

Ζεστή σαλάτα με καπνιστό σολομό, new potatoes, 

baby σπανάκι και γλυκιά sauce Dijon με άνηθο

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ

Φιλέτα ψαρονέφρι με σάλτσα μήλου. 

Συνοδεύεται από  άγριο ρύζι με μανιτάρια, λαχανικά και σταφίδες

ή

Φιλέτα γαλοπούλας με gravy. Συνοδεύεται από  άγριο ρύζι με κιμά και κουκουνάρια

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ

Panacotta βανίλια και cranberry

ή

Bûche de Noël
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ΠΕΡΑΣΤΑ

Tartare μαριναρισμένου φρέσκου σολομού σε φύλλα από αντίβ, με πράσινο μήλο

Πουγκάκια από bresaola με mousse από τυρί chèvre

Φρυγανισμένα ψωμάκια με gorgonzola και μαρμελάδα σύκο

Ταρτάκια από wonton με mousse καπνιστής πέστροφας

ΠΡΩΤΟ ΠΙΑΤΟ

Χειροποίητα ravioli γεμιστά με μανιτάρια porcini και ανθότυρο, 

κρέμα τρούφας και φλοίδες παρμεζάνας

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ

Virginia ham. Συνοδεύεται από πατάτες au gratin με φασκόμηλο

ή

Γαλοπούλα γεμιστή ή Maple roast turkey με gravy.

Συνοδεύεται από πουρέ σελινόριζας και πουρέ γλυκοπατάτας

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ

Mont Blanc

ή

Τάρτα με αχλάδι και cranberry. Συνοδεύεται από παγωτό βανίλια



- Menu3 - 
ΠΕΡΑΣΤΑ

Blinis με balic καπνιστού σολομού και sour cream

Πατατούλες γεμιστές με mousse παρμεζάνας, και μπρικ

Terrine από foie gras σε τραγανό brioche με μαρμελάδα σύκο

Πουγκάκια από prosciutto di Parma με mousse από τυρί chèvre

ΠΡΩΤΟ ΠΙΑΤΟ

Βελουτέ γλυκιάς κολοκύθας με echalotes & λάδι τρούφας ή με κάρδαμο και ginger

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΙΑΤΟ

Medaillon αστακού επάνω σε τρυφερά πράσινα σαλατικά 

& ελαφριά sauce μαγιονέζας με λεμόνι

SORBET

Sorbet σαμπάνια

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ

Πάπια με χριστουγεννιάτικα μυρωδικά και gravy από Marsala. 

Συνοδεύεται από julienne λαχανικών και quenelle πατάτας

ή

Roast beef με sauce από Porto και cranberries. 

Συνοδεύεται από φωλιές πατάτας γεμιστές με λαχανικά au beurre και πουρέ φάβας Σαντορίνης

ή

Beef Tenderloin με γέμιση από άγρια μανιτάρια και sauce από Porto.  

Συνοδεύεται από πουγκάκια με σπανάκι, cake πατάτας και julienne από κολοκυθάκια

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ

Μπάρα bitter σοκολάτας με coulis από φρούτα του δάσους

ή

Mont Blanc
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