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Ο γάμος μοσ
Φαληαζηείηε ηνλ γάκν ζαο ζε έλα από ηα νκνξθόηεξα
κέξε ηνπ θόζκνπ: ζην Κηήκα Υξαπαλά ζηο Litohoro
Olympus Resort Villas and Spa. Ο γάκνο ζαο πξέπεη λα είλαη ε πην
αμέραζηε γηνξηή ηεο δσήο ζαο, αιιά ε δηνξγάλσζή ηεο
είλαη ζπρλά θνπξαζηηθή θαη αγρώδεο εκπεηξία. Όκσο
δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη έηζη. Η Επγελία, ε ππεύζπλε
νξγάλσζεο γάκσλ ηνπ Litohoro Olympus Resort, είλαη
ζηε δηάζεζή ζαο γηα λα ηα νξγαλώζεη όια γηα ζαο.
Επηπιένλ, κπνξείηε λα επηιέμεηε από κία πνηθηιία
παθέησλ γάκνπ γηα λα βξείηε απηό πνπ ζαο ηαηξηάδεη.
Σν θηήκα Υξαπαλά ηνπ Litohoro
Olympus Resort Villas and Spa δηαζέηεη όια όζα ρξεηάδεζηε,
από θνκκσηήξην κέρξη καθηγηάδ, από αλζνπσιείν κέρξη θσηνγξάθν.
Καη ζίγνπξα έλαο από ηνπο ππεξζύγρξνλνπο ρώξνπο
δεμηώζεώλ καο ή ην θπζηθό καο ηνπίν είλαη ν ηδαληθόο
γηα ζαο θαη ηνπο θαιεζκέλνπο ζαο. Πεξηκέλνπκε λα ζαο
ζπλαληήζνπκε θαη λα θάλνπκε ηελ θαιύηεξε εκέξα ηεο
δσήο ζαο αθόκε πην ππέξνρε.
Η γαμήλια προζθορά μας παρέτει:
•Σελ ηέιεζε ηνπ κπζηεξίνπ
•Σελ θξάηεζε εκεξνκελίαο ηνπ γάκνπ ζαο ζην
Δεκαξρείν Ληηνρώξνπ.
•Δηακνλή ζε πξηβέ βίια ηελ εκέξα ηνπ γάκνπ
•Αθξώδεο νίλνο ζην δσκάηην
•Γακήιηα ηνύξηα
•Δείπλν γηα ην γακήιην δεπγάξη ππό ην θσο ησλ θεξηώλ
ζε έλα από ηα εζηηαηόξηά καο (ηα πνηά δελ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά)
•Λνπινύδηα ζην δσκάηην ηελ εκέξα ηεο ηειεηήο
Ιονηινές εκκληζίες Κιηοτωροσ: Αγία Μαξίλα (Πιάθα),
Άγηνο Νηθόιανο (θεληξηθή πιαηεία), Πξνθήηεο Ηιίαο
θαη Άγηνο Γηάλλεο (κέζα ζην βνπλό).
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα
επηθνηλσλήζεηε κε ηελ θπξία Επγελία Λεκνλνπνύινπ
Τπεύζπλε Εθδειώζεσλ ηνπ Litohoro Olympus Resort.
T 6978894741
email:info@litohororesort.gr web:www.litohoresort.gr

Ο γάμος μοσ / Η Διαδικαζία
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα
επηθνηλσλήζεηε κε ηελ θπξία Επγελία Λεκνλνπνύινπ
Τπεύζπλε Εθδειώζεσλ ηνπ Litohoro Olympus Resort
ζην ηειέθσλν 6978894741.
email:info@litohororesort.gr web:www.litohoresort.gr

Ο γάμος μοσ / Οι τώροι
Είκαζηε εδώ γηα λα θάλνπκε ηνλ γάκν ησλ νλείξσλ ζαο
πξαγκαηηθόηεηα, είηε πξόθεηηαη γηα κία ζεκλή ηειεηή
γηα ιίγνπο θαη εθιεθηνύο είηε γηα έλα ζπλαξπαζηηθό
πάξηη γηα πνιινύο θαιεζκέλνπο.
ε καο κπνξείηε λα έρεηε ηελ επηινγή κεηαμύ πνιιώλ
ρώξσλ όπσο ηo beach Bar Lemon Beach Όηη θη αλ
θαληάδεζηε, εκείο ζαο ην πξνζθέξνπκε.
Lemon Beach
Pool Bar
Gourmet private garden lunch
Villas Litohoro Resort
Gourmet restaurant Elia

Ο γάμος μοσ / Γαμήλια Τελεηή
Η επηζπκία καο είλαη λα θάλνπκε ηνλ γάκν ζαο κία
αμέραζηε θαη αγαπεκέλε αλάκλεζε.
ην θηήκα Υξαπαλά θξνληίδνπκε ε κέξα ηνπ γάκνπ ζαο
λα ζαο κείλεη αμέραζηε. Με κία επξεία γθάκα
εθπιεθηηθώλ ρώξσλ γηα λα επηιέμεηε, είλαη ζίγνπξν
πσο νη αλακλήζεηο ζαο από ηελ μερσξηζηή απηή εκέξα
ζα δηαξθέζνπλ γηα πάληα.
T: 6978894741 | Web www.litohororesort.gr

Προηάζεις μενού
Γαμήλιο Λενού Θ
Σαλάηες και Ορεκηικά
Καπληζηόο ζνινκόο κε ζπλνδεπηηθά είδε θαη ζνο από κνπζηάξδα θαη κέιη
Πνηθηιία από θαπληζηά θαη αιίπαζηα ςαξηθά
Λεπηνθνκκέλν ζαιάκη θαη κνξηαδέια
Φέηα, θαζέξη θαη καλνύξη
αιάηα αλάκεηθησλ ιαραληθώλ κε ηξηκκέλν ηπξί θαη άλεζν
αιάηα από θνινθπζάθηα ,άλεζν θαη ειαηόιαδν
Φεηή κειηηδαλνζαιάηα κε ξεβίζηα θαη ηαρίλη
αιάηα δπκαξηθώλ κε γιπθό θάξπ θαη βαζηιηθό
Πνηθηιία από Ειιεληθά ληηπ
Νηξέζηγθ θαη ζπλνδεπηηθά είδε
Ειηέο καξηλάηεο, Πίθιεο ιαραληθώλ
Επηινγή θξεζθνςεκέλσλ ςσκηώλ
Ισρίως Πιάηα
Φηιεηάθηα γιώζζαο κε ιαραληθά, κε ζνο από ιεπθό θξαζί θαη κπξσδηθά
Υνηξηλό κε θάξπ, κήια θαη ζηαθίδεο
Φεηό αξλάθη κε δελδξνιίβαλν θαη ιεπθό θξαζί
Φεηέο παηάηεο κε εζηξαγθόλ θαη κνπζηάξδα
Αζηαηηθό ηεγαλεηό ξύδη κε ιαραληθά, θνιίαλδξν θαη ηδίλδεξ
Αλάκεηθηα ιαραληθά βνύηπξνπ
Ζωνηανή Παροσζίαζη
Παξνπζηάδνπκε κπξνζηά ζαο ,
Σνξηειίληα, ιηγθνπίλη θαη θαξθάιεο, πνπ ζεξβίξνληαη
Με ζσο κπνινλέδ, ηζηιηάλα θαη πέζην βαζηιηθνύ
Λποσθές με γλσκίζμαηα
Λεπηνθνκκέλα θξέζθα θξνύηα επνρήο
Πνπηίγθα κε γάια , ξύδη θαη ζηαθίδεο
Μπξάνπλη κε θξέκα ζαληηγί
Σάξηα κε θαξύδα θαη ιεκόλη
Ρεβαλί θαη θαξπδόπηηα
Καθέο θίιηξνπ ή Σζάη
νθνιαηάθηα
ΠΟΤΑ
(Απεριόριζηη Ιαηανάλωζη)
Πνηό θαισζνξίζκαηνο :Fraise Royal or Fruit Punch ρσξίο αιθνόι
Μπύξεο:Amstel,Heineken,Mythos
Κξαζηά: Λεπθό-Δίηηνο, Σζάληαιεο, Κόθθηλν-Αγησξγίηηθν Νεκέα
Αλαςπθηηθά:Pepsi Cola,Seven Up,όδα, Πνξηνθαιάδα, Λεκνλάδα
Μεηαιιηθό Νεξό:Λνπηξάθη 1 ltr.

Γαμήλιο Λενού ΘΘ
νπζακέλην θξηηζίλη κε θξέκα ηπξηνύ
Φεηή ζαιάηα κειηηδάλαο, κε ληνκάηα, αγγνύξη , πξάζηλα ιαραληθά,
ξεβπζνθεθηέδεο “Felafel’’ θαη ιαδνιέκνλν
ηγνςεκέλν κνζραξάθη κπξεδέ κε θόθθηλν θξαζί θαη αξσκαηηθά ιαραληθά.
εξβίξεηαη κε παηάηα γθαιέηε θαη ηεγαλεηά θξεκκύδηα
Σηξακηζνύ κε καξηλαξηζκέλα δακαζθελά, εζπξέζν θαη ιηθέξ Kalhua
Φξέζθνο θαθέο θίιηξνπ ή Δηεζλήο πνηθηιία ηζαγηνύ
νθνιαηάθηα
ΠΟΤΑ
(Απεξηόξηζηε Καηαλάισζε)
Πνηό θαισζνξίζκαηνο :Fraise Royal or Fruit Punch ρσξίο αιθνόι
Μπύξεο:Amstel,Heineken,Mythos
Κξαζηά:Λεπθό-Δίηηνο, Σζάληαιεο Κόθθηλν-Αγησξγίηηθν Νεκέα
Αλαςπθηηθά:Pepsi Cola,Seven Up, όδα, Πνξηνθαιάδα, Λεκνλάδα
Μεηαιιηθό Νεξό: Λνπηξάθη 1 ltr.

Γαμήλιο Λενού ΘΘΘ
Κξηηζίλη κε ληηπάθη από θέηα θαη θόθθηλε πηπεξηά
αιάηα κε πηθάληηθε guacamole θαη θξέκα ηπξηνύ, πξάζηλα ιαραληθά,
ληνκάηα, αγγνπξάθη θαη θαπληζηό ζνινκό Ννξβεγίαο
Δξνζηζηηθό ζνξκπέ πηπεξόξηδαο θαη βόηθα κε ζαιάηα εζπεξηδνεηδώλ
Φεηό ρνηξηλό θηιέην , κε καληηάξηα ζράξαο ζηγνςεκέλε ληνκάηα θνύξλνπ
θαη ζνο δελδξνιίβαλνπ
Φξέζθα θξνύηα επνρήο ζε ζπλδπαζκό κε θξέκα βαλίιηαο, ηξαγαλό θξίζπ
πηπεξόξηδαο θαη ζνξκπέ από θξάνπιεο θαη βαηόκνπξα
Φξέζθνο θαθέο θίιηξνπ ή δηεζλείο πνηθηιίεο ηζαγηνύ
νθνιαηάθηα
ΠΟΤΑ
(Απεριόριζηη Ιαηανάλωζη)
Πνηό θαισζνξίζκαηνο :Fraise Royal or Fruit Punch ρσξίο αιθνόι
Μπύξεο:Amstel,Heineken,Mythos
Κξαζηά:Λεπθό-Δίηηνο, Σζάληαιεο
Κόθθηλν-Αγησξγίηηθν Μπνπηάξεο
Αλαςπθηηθά:Pepsi Cola,Seven Up, όδα, Πνξηνθαιάδα, Λεκνλάδα
Μεηαιιηθό Νεξό: Λνπηξάθη 1 ltr.

Γαμήλιο Λενού V
Νηνπέην από θαπληζηό ζνινκό Ννξβεγίαο θαη θηιέην ηόλνπ tataki κε ζσο
salmorejo,πξάζηλα θπινιαραληθά θαη πηθάληηθε ζνύπα αγγνπξηνύ
Δξνζηζηηθό ζνξκπέ από ιεκόλη,ιάηκ θαη καζηίρα
Φεηό θηιέην από κνζραξάθη θαη ρνηξηλό θηιέην κε καληηάξηα ζσηέ θαη ζνο
πνξηζίλη. εξβίξεηαη κε παηάηεο νγθξαηέλ
Σάξηα κε θξέκα ιεπθήο ζνθνιάηαο θαη θηζηίθη, θξάνπιεο θαη παγσηό
Drambuie
Φξέζθνο θαθέο θίιηξνπ ή δηεζλείο πνηθηιίεο ηζαγηνύ
νθνιαηάθηα
ΠΟΤΑ
(Απεριόριζηη Ιαηανάλωζη)
Πνηό θαισζνξίζκαηνο :Bellini
Μπύξεο:Amstel,Heineken,Mythos
Κξαζηά:Λεπθό-4 Επνρέο, Μπνπηάξεο
Κόθθηλν-Υξπζόο Λέσλ Cabernet Sauvignon, Ν.Λαδαξίδεο
Αλαςπθηηθά:Pepsi Cola,Seven Up, όδα, Πνξηνθαιάδα, Λεκνλάδα
Μεηαιιηθό Νεξό: Λνπηξάθη 1 ltr.
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