ΜΕΝΟΥ Α1
Ποτό καλωσορίσματος
Sangria με κομματάκια μήλου
Πρώτο πιάτο
[Προεπιλογή ενός ορεκτικού]
Μιλφέιγ λαχανικών
Άγρια χόρτα και λαχανικά με σάλτσα ντομάτας
και βασιλικό επάνω σε τραγανό φύλλο με γραβιέρα
Πουγκάκι γεμιστό με καπνιστό χοιρινό
Πουγκάκι γεμιστό με τριών ειδών τυριά, καπνιστό χοιρινό και cοulis ντομάτας
Κυρίως πιάτο
Χοιρινά μπριζολάκια
Ζουμερά και καλοψημένα χοιρινά μπριζολάκια
με μπάρμπεκιου μπύρας, συνοδεύονται με πατάτες φούρνου και ρύζι με λαχανικά
Κοτόπουλο Φιλέτο με λιαστή ντομάτα
Φιλέτο κοτόπουλο γεμιστό με λιαστή ντομάτα ,
καπνιστό τυρί με σπανάκι , σάλτσα με κρέμα , λευκό κρασί και εστραγκόν
Συνοδεύεται με μπουκέτο λαχανικών και πατάτες βουτύρου
Σαλάτες
Δροσερή πράσινη σαλάτα
Μαρούλι, φρέσκο κρεμμυδάκι, ρόκα, άνηθο και sauce στραγγιστού γιαουρτιού
Σαλάτα Ελληνική
Ντομάτα , αγγούρι , μαρούλι , κρεμμύδι ,
πιπεριά , ελιές , ελαιόλαδο , ρίγανη
Επιδόρπιο
Φρούτα εποχής διακοσμημένα σε πιατέλα
ή
Κορμός σοκολάτας με σιρόπι σοκολάτας
Ποτά
Κρασί Λευκό: Διττός Τσάνταλη & Σαββατιανό
Κρασί Κόκκινο: Διττός Τσάνταλη & Αγιωργίτικο Νεμέας
Αναψυκτικά, Νερά Εμφιαλωμένα

ΜΕΝΟΥ Β1
Ποτό καλωσορίσματος
Σαμπάνια
Πρώτο πιάτο
[Προεπιλογή ενός ορεκτικού]
Σολομός σοτέ
Φρέσκος σολομός σωτέ με κρούστα από βότανα και σπανάκι
Πλευρώτους μετσοβόνε
Πλευρώτους με μετσοβόνε και σάλτσα από παλαιωμένο ξύδι και μέλι
Κυρίως πιάτο
Φιλετίνια ψαρονέφρι
Φιλετάκια χοιρινά με σάλτσα κρέμα μαυροδάφνης,
συνοδεύονται από ρύζι μπασμάτι και καβουρντισμένο κουκουνάρι,
γκρατιναρισμένο μπρόκολο, κολοκυθάκι και καρότο
Μοσχαράκι εσκαλόπ
Μοσχαράκι με σάλτσα κρασιού cabernet,
μανιτάρια, ρύζι μπασμάτι και πατάτες gratine dauphinoise
Ποικιλία Τυριών
Gouda , Καπνιστό , Φέτα , Μανούρι
Σαλάτες
Σαλάτα Paste
Σαλάτα ζυμαρικών με μοτσαρέλα και βασιλικό
Σαλάτα με πρασινάδες του καλοκαιριού
Μαρούλι, ρόκα, ρόδι, γραβιέρα και βασιλικό
Επιδόρπιο
Cheese cake με βύσσινο
Ποτά
Κρασί Λευκό: Αθήρι ή Μοσχοφίλερο Τσάνταλη
Κρασί Κόκκινο: Ραψάνη ή Μοσχόμαυρο Τσάνταλη
Αναψυκτικά, Νερά Εμφιαλωμένα

ΜΕΝΟΥ Γ1
Ποτό καλωσορίσματος
Μαστίχα Χίου ή D’ Asti Martini
Εκλεκτά περαστά ορεκτικά κατά την είσοδο των καλεσμένων
Πρώτο πιάτο
[Προεπιλογή ενός ορεκτικού]
Σουφλέ θαλασσινών
Σουφλέ με καβούρι και θαλασσινά γκρατινέ με σάλτσα παρμεζάνας
Ριζότο της Άνοιξης
Ριζότο με πολτοποιημένες φράουλες, λευκό κρασί,
τυρί μασκαρπόνε και φρέσκο βούτυρο
Sorbe
Μοσχολέμονο ή πορτοκάλι με campari
Κυρίως πιάτο
Φιλετάκια Αγριογούρουνου
Φιλέτα αγριογούρουνου με σάλτσα θυμαριού
συνοδεύονται με πουρέ πατάτας και κρεμμυδάκια στιφάδο
Λαβράκι σε κρούστα αλατιού
Φιλέτο λαβράκι μέσα σε κρούστα αλατιού πάνω σε χόρτα του βουνού
συνοδεύεται από sauce ταρτάρ και βραστά λαχανικά
Ποικιλία Τυριών
Μετσοβόνε , Γραβιέρα , Κασέρι Σοχού, Ροκφόρ και Blue cheese
Σαλάτες
Σπανάκι με κουκουνάρι
Τρυφερό σπανάκι με κουκουνάρι , φλούδες παρμεζάνας,
καραμελωμένα κρεμμύδια και πέρλες ροδιού
Σαλάτα Μεξικαίν
Πιπεριές τρίχρωμες, καλαμπόκι, αγγουράκια, τομάτα,
φασόλια μαύρα, νάτσος και γλυκόξινη μεξικάνικη sauce
Επιδόρπιο
Μους από σοκολάτα γάλακτος
(Μους σοκολάτα γάλακτος, ζελέ σοκολάτας, τρίμμα φιστίκι αιγίνης και παγωτό μπανάνα)
Ποτά
Κρασί Λευκό και Κοκκινο: Κανένας, Μετόχι Χρωμίτσας
Αναψυκτικά, Νερά Εμφιαλωμένα

