Γιορτινό Tραπέζι a la carte

Γιορτινό τραπέζι à la carte

Δημιουργήστε το δικό σας ξεχωριστό τραπέζι
με χειροποίητα εδέσματα από τον κατάλογο της ARIA

Χριστουγεννιάτικη γευστική εμπειρία
με δώρο το ξύλινο πλατό σερβιρίσματος

Smoked Salmon Balic board
Tρυφερό φιλέτο Καπνιστού Σολομού με τα συνοδευτικά του

Τιμή: 195€ (έως12 άτομα)

Antipasti board
Επιλεγμένα τυριά και αλλαντικά με τα συνοδευτικά τους
Τιμή: 195€ (έως12 άτομα)

Sushi board
Ιαπωνέζικο γευστικό ταλέντο σε 80 τεμάχια sushi με τα συνοδευτικά τους
Hosomaki με Αβοκάντο / με Σολομό / με Γαρίδα
Uramaki με Καπνιστό Σολομό / με Τόνο
Special rolls: Xέλι / Γαρίδα & Σπαράγγια
Nigiri: Λαυράκι / Φαγκρί / Τόνος
Τιμή: 195€ (έως12 άτομα)

ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ

Tataki φρέσκου Τόνου
Με φίνα Soy sauce πάνω σε julienne λαχανικών
Τιμή: 18€/μερίδα (mιn 4 μερίδες)

Γιορτινό Στεφάνι Καπνιστού Σολομού
Άγριος καπνιστός Σολομός Σκωτίας με Σελινόριζα & Cream Cheese
Συνοδεύεται από Melba toast, Blinis και Kριτσίνια
Τιμή: 70€ (1,5kg)

Γιορτινά καναπέ
Πατατούλες γεμιστές με Μπρικ και μους λευκού ταραμά
Balic άγριου καπνιστού σολομού με ρόκα, σε blinis
Πεπόνι Cantaloupe με σιντριβάνι από φρεσκοκομμένο prosciutto Πάρμας
Camembert de Normandie με δημητριακά, χειμωνιάτικη τρούφα και sauce από σμέουρα
Τιμή: 38€ (30 τεμάχια.)

ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ

Σούπα από κίτρινη κολοκύθα, sour cream και τραγανό μπέικον
Τιμή: 6 €/μερίδα (mιn 4 μερίδες)

Σούπα από σπαράγγια, & κρουτόν παρμεζάνας
Τιμή: 8 €/μερίδα (mιn 4 μερίδες)

Τάρτα με μανιτάρια του δάσους και παλαιωμένο Cheddar
Τιμή: 30€ (8 μερίδες.)

Tάρτα Quiche Lorraine
Τιμή: 30€ (8 μερίδες.)

Τάρτα με Chorizo, Gorgonzola, αχλάδι και κουκουνάρι
Τιμή: 35€ (8 μερίδες.)

Φρέσκα χειροποίητα Ravioli
με γέμιση από καβούρι και σως από σαφράν
Τιμή: 14€/μερίδα (mιn 4 μερίδες)

Λαχανάκια Βρυξελλών au gratin
Τιμή: 4,5€/μερίδα (mιn 4 μερίδες)

Country Ham
Ολόκληρο μπούτι χοιρινό (6-7κg)
αργοψημένο σε χυμό από φρέσκο ανανά και άρωμα γαρύφαλλο
Τιμή: 120€

ΣΑΛΑΤΕΣ
Πράσινη σαλάτα με αποξηραμένα σύκα, κατσικίσιο τυρί,
πέρλες ροδιού & σάλτσα εσπεριδοειδών
Τιμή: 9€ /μερίδα (mιn 4 μερίδες)

Γιορτινή σαλάτα Waldorf με μήλο, σέλερι και καρύδια
Τιμή: 9€ /μερίδα (mιn 4 μερίδες)

Τρυφερά Φύλλα Σπανάκι, Ρόκα, Lola Rosso
με Νιφάδες Λευκών Τυριών και Σουσάμι
Τιμή: 8€ /μερίδα (mιn 4 μερίδες)

Σαλάτα με βαλεριάνα, ρόκα, σταφύλι, mango, πορτοκάλι,
κατσικίσιο τυρί & προσούτο Ευρυτανίας
Τιμή: 10€ /μερίδα (mιn 4 μερίδες)

Χριστουγεννιάτικη Πανδαισία από φρέσκα Λαχανικά
με Prosciutto di Parma, Gorgonzola, Aχλάδι, Kαρύδια,
φρέσκο Pόδι και αφρό Blue Cheese
Τιμή: 11€ /μερίδα (mιn 4 μερίδες)

Kartoffelsalat
Αυθεντική Γερμανική Πατατοσαλάτα με baby potatoes, μπέικον, αυγό
Τιμή: 8€ /μερίδα (mιn 4 μερίδες)

Πράσινη σαλάτα με endives, iceberg & radicchio με γλυκό τυρί Emmental, καρύδια
και βινεγκρέτ μουστάρδας από σιναπόσπορο
Τιμή: 8€ /μερίδα (mιn 4 μερίδες)

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ ΑΠΟ ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΦΑΡΜΕΣ
Côte de boeuf Γαλλίας
Με φρέσκο θυμάρι και κόκκους από πολύχρωμα πιπέρια.
Συνοδεύεται aπό baby πατατούλες au gratin & sauce Béarnaise
Τιμή: 80€ 1,3 kg.
Crown Carré
Μοσχαράκι γάλακτος braisé
Συνοδεύεται από ρύζι safranée & gravy sauce
Τιμή: 95€ 4 kg.
Στήθος Πάπιας
Με μπράντι & sauce από ρόδι και πορτοκάλι
Συνοδεύεται από καραμελωμένα αντίβ
Τιμή: 20€ /μερίδα (mιn 4 μερίδες)
Chateaubriand de Boeuf
Με sauce Béarnaise & sauce aux Trois Poivres
Συνοδεύεται από κόκκινες baby πατάτες & φασολάκια string
Τιμή: 180€ (2,5-3 kg)
Beef Wellington
Συνοδεύεται από σπαράγγια σχάρας & πουρέ πατάτας με χειμωνιάτικη τρούφα
Τιμή: 200€ (2,5-3 kg)
Αγριογούρουνο salmi
με μαυροδάφνη & mix μπαχαρικών
Συνοδεύεται από πουρέ κάστανο και λαχανικά
Τιμή: 150€ (2,5-3 kg)
Παραδοσιακή Χριστουγεννιάτικη Γαλοπούλα
Από την Aμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης με γέμιση από γαλλικό foie gras,
κάστανα, κουκουνάρια & σταφίδες. Συνοδεύεται από baby πατατούλες & gravy sauce
Τιμή: 220€ (5--6 kg)
Χοιρινό Ψαρονέφρι
Tυλιγμένο με προσούτο και cranberry sauce
Συνοδεύεται από άγριο ρύζι basmati με ξηρούς καρπούς
Τιμή: 15€ /μερίδα (mιn 4 μερίδες)
Το βάρος των κρεάτων ή των ψαριών υπολογίζεται νωπό

ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ
Αυθεντικά γιορτινά χειροποίητα γλυκά
Bûche de Noël
Χριστουγεννιάτικος κορμός με mousse σαμπάνιας και καρδιά από κάστανο
Το παραδοσιακό γλυκό με την υπογραφή μας στη γεύση και την ξεχωριστή του εμφάνιση
Τιμή: 25€ (1,2 kg.)

Χριστουγεννιάτικο Δέντρο από Choux
Mousse Πραλίνα, Crème Patisserie με Φράουλες, Μousse Σοκολάτα
Ποικιλία από 50 τεμάχια choux.
Τιμή: 45€

Mont Blanc με Κάστανο
Τιμή: 25€ (1,2 kg.)

Πάβλοβα με φρέσκα φρούτα του δάσους
Τιμή: 20€ (1,2 kg.)

Αυθεντικό Ιταλικό Tiramisu με mascarpone
Τιμή: 25€ (1,2 kg.)

Lemon Pie με Καραμελωμένη Μαρέγκα
Τιμή: 20€ (1,2 kg.)

Η Βασιλόπιτα της ARIA για το 2021
Με καρύδι & mix αρωματικών μπαχαρικών
Τιμή: 15€ / kg

Κουραμπιέδες & Μελομακάρονα
Τιμή: 14€ / kg
Min παραγγελία: 195€

Upgrade with reason
Mε κάθε παραγγελία άνω των250€ δώρο 1kg κουραμπιέδες & μελομακάρονα
Mε κάθε παραγγελία άνω των 490€ δώρο 1kg κουραμπιέδες & μελομακάρονα
και το Bûche de Noël 1,2 kg
Mε κάθε παραγγελία άνω των 690€ δώρο 1kg κουραμπιέδες & μελομακάρονα,
το Bûche de Noël 1,2 kg
και μια Βασιλόπιτα 1,5kg

